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____________________________________________________________________________

Legislatura

11.5.2009 9ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada a

comemorar o Dia da

Independência do Estado de

Israel

13.5.2009 418

11.5.2009 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

13.5.2009 431

12.5.2009 35ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

14.5.2009 433

12.5.2009 27ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

15.5.2009 592

12.5.2009 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

15.5.2009 609

12.5.2009 9ª Reunião Ordinária da Comissão

de Constituição e Justiça na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

15.5.2009 610

12.5.2009 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial da

Execução das Penas no Estado

16.5.2009 669

12.5.2009 9ª Reunião Ordinária da Comissão 23.5.2009 1118



____________________________________________________________________________

de Segurança Pública na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

12.5.2009 8ª Reunião Ordinária da Comissão

de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

23.5.2009 1120

12.5.2009 9ª Reunião Ordinária da Comissão

de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

23.5.2009 1121

12.5.2009 8ª Reunião Ordinária da Comissão

de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

29.5.2009 1350

13.5.2009 36ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

15.5.2009 538

13.5.2009 10ª Reunião Ordinária da Comissão

de Direitos Humanos na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

21.5.2009 887

13.5.2009 8ª Reunião Ordinária da Comissão

de Saúde na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

23.5.2009 1123

13.5.2009 10ª Reunião Ordinária da Comissão 23.5.2009 1124



____________________________________________________________________________

de Minas e Energia na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

13.5.2009 9ª Reunião Ordinária da Comissão

de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

23.5.2009 1126

13.5.2009 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

23.5.2009 1128

13.5.2009 8ª Reunião Ordinária da Comissão

de Cultura na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

26.5.2009 1152

13.5.2009 8ª Reunião Ordinária da Comissão

de Redação na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

29.5.2009 1351

13.5.2009 10ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada à

realização do fórum técnico

“Plano Decenal de Educação

em Minas Gerais: Desafios da

Política Educacional”

30.5.2009 1433

14.5.2009 37ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

16.5.2009 631



____________________________________________________________________________

14.5.2009 12ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada à

entrega do título de Cidadão

Honorário do Estado de Minas

Gerais ao Exmo. e Revmo. D.

Walmor Oliveira de Azevedo,

Arcebispo Metropolitano de Belo

Horizonte

20.5.2009 698

14.5.2009 8ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

22.5.2009 971

14.5.2009 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

23.5.2009 1129

14.5.2009 6ª Reunião Ordinária da Comissão

Especial da Execução das

Penas no Estado

26.5.2009 1153

14.5.2009 11ª Reunião Ordinária da Comissão

de Participação Popular na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

28.5.2009 1262

14.5.2009 11ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada à

realização do fórum técnico

“Plano Decenal de Educação

30.5.2009 1499



____________________________________________________________________________

em Minas Gerais: Desafios da

Política Educacional”

15.5.2009 13ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada à

realização da plenária final do

fórum técnico “Plano Decenal de

Educação em Minas Gerais:

Desafios da Política

Educacional”

30.5.2009 1576

18.5.2009 14ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada a

homenagear o Colégio Santo

Antônio pelo seu centenário

21.5.2009 864

18.5.2009 9ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

23.5.2009 1130

19.5.2009 38ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

21.5.2009 714

19.5.2009 28ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

23.5.2009 1102

19.5.2009 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Turismo, Indústria,

Comércio e Cooperativismo na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

23.5.2009 1131



____________________________________________________________________________

19.5.2009 1ª Reunião Conjunta das

Comissões de Administração

Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

23.5.2009 1132

19.5.2009 2ª Reunião Conjunta das

Comissões de Administração

Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

23.5.2009 1133

19.5.2009 7ª Reunião Ordinária da Comissão

de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

26.5.2009 1154

19.5.2009 9ª Reunião Ordinária da Comissão

de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

26.5.2009 1156

19.5.2009 10ª Reunião Ordinária da Comissão

de Constituição e Justiça na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

28.5.2009 1263

19.5.2009 10ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

29.5.2009 1352



____________________________________________________________________________

19.5.2009 10ª Reunião Ordinária da Comissão

de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

29.5.2009 1354

20.5.2009 39ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

22.5.2009 941

20.5.2009 29ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

26.5.2009 1136

20.5.2009 9ª Reunião Ordinária da Comissão

de Administração Pública na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

26.5.2009 1157

20.5.2009 11ª Reunião Ordinária da Comissão

de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

27.5.2009 1164

20.5.2009 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

27.5.2009 1166

20.5.2009 11ª Reunião Ordinária da Comissão

de Minas e Energia na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

28.5.2009 1265

20.5.2009 10ª Reunião Ordinária da Comissão 29.5.2009 1356



____________________________________________________________________________

de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

20.5.2009 3ª Reunião Conjunta das

Comissões de Administração

Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

29.5.2009 1358

20.5.2009 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança Pública

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

29.5.2009 1359

20.5.2009 11ª Reunião Ordinária da Comissão

de Assuntos Municipais e

Regionalização na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

29.5.2009 1361

20.5.2009 9ª Reunião Ordinária da Comissão

de Cultura na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

29.5.2009 1363

20.5.2009 9ª Reunião Ordinária da Comissão

do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

30.5.2009 1653

21.5.2009 40ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

23.5.2009 1067



____________________________________________________________________________

Legislatura

21.5.2009 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

28.5.2009 1267

21.5.2009 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

28.5.2009 1268

21.5.2009 8ª Reunião Ordinária da Comissão

de Turismo, Indústria, Comércio

e Cooperativismo na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

29.5.2009 1364

21.5.2009 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

29.5.2009 1365

21.5.2009 12ª Reunião Ordinária da Comissão

de Participação Popular na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

30.5.2009 1655

22.5.2009 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

30.5.2009 1655

25.5.2009 15ª Reunião Especial da 3ª Sessão 28.5.2009 1241



____________________________________________________________________________

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada a

homenagear a Oitava Igreja

Presbiteriana de Belo Horizonte

pelos 40 anos de sua fundação

26.5.2009 41ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

28.5.2009 1184

26.5.2009 30ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

28.5.2009 1257

26.5.2009 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

Ciência, Tecnologia e

Informática na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

28.5.2009 1269

26.5.2009 11ª Reunião Ordinária da Comissão

de Constituição e Justiça na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

29.5.2009 1366

26.5.2009 10ª Reunião Ordinária da Comissão

de Segurança Pública na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

29.5.2009 1368

26.5.2009 6ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

29.5.2009 1369

27.5.2009 42ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão 29.5.2009 1297



____________________________________________________________________________

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

27.5.2009 12ª Reunião Ordinária da Comissão

de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

29.5.2009 1370

27.5.2009 31ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

30.5.2009 1635

28.5.2009 43ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

30.5.2009 1388



____________________________________________________________________________
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 1º DE MAIO DE 2009

ATAS

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 29/4/2009

Presidência dos Deputados Doutor Viana, Hely Tarqüínio e Delvito Alves

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

Correspondência: Mensagem nº 357/2009 (encaminhando o Projeto de Lei nº

3.269/2009), do Governador do Estado - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação

de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.270 a 3.283/2009 - Requerimentos nºs 3.660 a

3.697/2009 - Requerimentos da Comissão de Participação Popular, do Deputado

Arlen Santiago e da Deputada Gláucia Brandão - Comunicações: Comunicações das

Comissões de Segurança Pública e de Transporte - Registro de presença - Oradores

Inscritos: Discursos das Deputadas Rosângela Reis e Cecília Ferramenta e dos

Deputados Antônio Júlio e Sargento Rodrigues - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:

Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -

Despacho de Requerimentos: Requerimento da Deputada Gláucia Brandão;

deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final do

Projeto de Lei nº 37/2007; aprovação - Suspensão e reabertura da reunião -

Discussão e Votação de Relatórios: Relatório Final da Comissão Especial das Serras

da Calçada e da Moeda; discurso do Deputado Getúlio Neiva; questão de ordem -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - 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 - Carlos

Gomes - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró

Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Durval Ângelo - Elmiro

Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira
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- Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa

- João Leite - Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz

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

Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis -

Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia -

Zezé Perrella.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

- O Deputado Delvito Alves, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 357/2009*

Belo Horizonte, 16 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 anexo, que reconhece o relevante interesse

coletivo, a importância social das obras e a utilidade pública das unidades do Rotary

Club localizadas nos distritos rotários em Minas Gerais.

Criado no início do século passado, o Rotary International investiu-se do objetivo de

ser uma entidade voltada para a difusão dos valores da amizade, da paz, do bem-

estar e do serviço, regulada por elevados padrões de correição moral e

desprendimento.
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Hoje, a instituição possui mais de 32 mil clubes e 1,2 milhões de associados em

todo o mundo, que sintetizam as suas aspirações de devoção e liberalidade.

A providência consubstanciada no projeto tem por finalidade patentear o inegável

reconhecimento de relevante interesse coletivo, de importância social das obras e de

utilidade pública daquelas entidades, o que se constata nas suas inúmeras atividades

filantrópicas.

Vale ressaltar que a declaração de utilidade pública de cada unidade autônoma se

fará posteriormente, por lei específica, respeitado o rito normal da Lei nº 12.972, de

27 de julho de 1998.

A acolhida da proposta pela augusta Assembleia Legislativa possibilitará o

reconhecimento incontestável dos fundamentos éticos e das importantes obras

sociais das entidades em apreço.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.269/2009

Reconhece o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a

utilidade pública das unidades do Rotary International localizadas em Minas Gerais.

Art. 1º - Ficam reconhecidos o relevante interesse coletivo, a importância social de

suas obras e a utilidade pública das unidades do Rotary International localizadas em

Minas Gerais.

§ 1º - A declaração de utilidade pública de cada Rotary Club, unidade autônoma e

dotada de personalidade jurídica própria, se fará por lei específica, na forma da Lei nº

12.972, de 27 de julho de 1998.

§ 2º - O reconhecimento de que trata o “caput” é extensivo às associações Casa da

Amizade, constituídas em Minas Gerais pelas esposas dos membros integrantes dos

Rotary Clubs, dedicadas à assistência dos desvalidos, cujas declarações de utilidade

pública seguirão o disposto no § 1º.

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

- 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.

* - Publicado de acordo com o texto original.
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2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.270/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Aposentados e Pensionistas de Poté -

APPR -, com sede no Município de Poté.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Aposentados e

Pensionistas de Poté - APPR -, com sede no Município de Poté.

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

Sala das Reuniões, 29 de abril de 2009.

Getúlio Neiva

Justificação: A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Poté - APPR -, com

sede no Município de Poté, tem prestado relevantes serviços a seus associados,

cumprindo suas finalidades estatutárias, lutando em defesa da categoria junto aos

órgãos governamentais. Declará-la de utilidade pública é torná-la ainda mais operante

em benefício dos seus associados.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.271/2009

Declara de utilidade pública a Instituição Herman Douglas Gonçalves Peres Costa -

Amigos da Vida, com sede no Município de Machado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Instituição Herman Douglas

Gonçalves Peres Costa - Amigos da Vida, com sede no Município de Machado.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 29 de abril de 2009.

Maria Lúcia Mendonça

Justificação: A Instituição Herman Douglas Gonçalves Peres Costa - Amigos da

Vida tem por finalidade assistir, nos diversos aspectos, o paciente oncológico, renal

crônico e com doenças infecto-contagiosas; diligenciar para a recuperação e

satisfação das necessidades e carência das pessoas enfermas e verdadeiramente

pobres; executar projetos sobre prestação de serviços à comunidade, bem como a

criação de centros de pesquisas e divulgação de ações preventivas em oncologia,

visando à prevenção da moléstia; fomentar e organizar atividades ocupacionais e de

lazer, além daquelas pertinentes à saúde; promover o desenvolvimento do

companheirismo como elemento capaz de estimular e fomentar o ideal de servir;

estimular as demais instituições de fins lícitos e destinação social na adoção e na

execução de projetos sobre prestação de serviços à comunidade, criação e

manutenção de centros de promoção humana, bem-estar social e de benefícios aos

carentes de recursos; e, por fim, organizar companhas para arrecadação de fundos

para prestação de assistência social, material e educativa junto ao paciente

oncológico.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.272/2009

Declara de utilidade pública a entidade Grupo Teatral Inconfidência, com sede no

Município de Ritápolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Grupo Teatral Inconfidência,

com sede no Município de Ritápolis.

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

Sala das Reuniões, 29 de abril de 2009.

Juarez Távora

Justificação: Fundado em 15/1/87, o Grupo Teatral Inconfidência, tem sede no

Município de Ritápolis e tem como finalidade promover a integração social de jovens
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e crianças, promover assistência social beneficente para pessoas carentes,

congregar pessoas de ambos os sexos, propocionar lazer e entretenimento, divulgar

a cultura local, através de gincanas e outros eventos, além de estabelecer parceria

junto ao poder público e entidades privadas, para desenvolver um processo

progressivo de humanização e ações sociais na comunidade através de prestação de

serviços.

Sendo assim, espera o signatário merecer dos nobres pares a aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.273/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Tubalina –

AMBT –, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Tubalina – AMBT –, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 29 de abril de 2009.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: Formada pelos moradores, pelos proprietários e pelos comerciantes

locais, a Associação dos Moradores do Bairro Tubalina, com sede no Município de

Uberlândia, tem como finalidade primordial trabalhar e lutar em defesa dos direitos e

dos interesses de seus associados, com vistas a melhorar sua qualidade de vida.

Para a consecução de seus objetivos, a Associação realiza atividades para

promover a organização dos moradores na luta por seus interesses e sua

participação democrática no âmbito das administrações públicas municipal, estadual

e federal; elabora programas que ofereçam à criança, ao adolescente e ao idoso as

oportunidades e facilidades decorrentes de seus direitos fundamentais, assegurando-

lhes o desenvolvimento físico, mental, moral e social, em condições de liberdade e

dignidade; promove estudos e discussões para implantação de projetos de
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conservação do meio ambiente, além de debates sobre questões sociais, econômicas

e políticas de interesse de seus beneficiários; desenvolve programas educativos,

culturais, sociais, recreativos e esportivos.

Diante da importância das atividades desempenhadas pela Associação, esperamos

contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei, que pretende

declará-la de utilidade pública.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.274/2009

Declara de utilidade pública a Corporação Musical Maestro Olivier Braga, com sede

no Município de Dom Joaquim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Corporação Musical Maestro Olivier

Braga, com sede no Município de Dom Joaquim.

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

Sala das Reuniões, 29 de abril de 2009.

Wander Borges

Justificação: A Corporação Musical Maestro Olivier Braga é uma entidade civil, sem

fins lucrativos, fundada em 7/2/2008, com o escopo de proteger as vocações musicais

dos dom-joaquinenses por meio da execução de instrumentos de sopro e percussão.

A entidade em comento tem as finalidades estatutárias seguintes: criar e manter uma

banda de música e uma escola para ensino gratuito da música, estimular os jovens a

freqüentar aulas de música, formar músicos, promover ensaios para os

instrumentistas, prestar entretenimento, realizar apresentações musicais, participar de

eventos cívicos, artísticos, culturais, populares e recreativos. A análise das ações

executadas pela associação 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



____________________________________________________________________________
8

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 contrário, 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.

Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta Casa para o

reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela entidade.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.275/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos de Felizburgo-Felizarte -,

com sede no Município de Felisburgo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Felizburgo-Felizarte -, com sede no Município de Felisburgo.

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

Sala das Reuniões, 29 de abril de 2009.

Carlos Gomes

Justificação: A Associação dos Artesãos de Felizburgo - Felizarte - é uma entidade

civil de direito privado, de natureza filantrópica, sem fins lucrativos, de caráter

beneficente e de assistência social. Tem por objetivo o desenvolvimento integral dos

artesãos do Vale do Jequitinhonha, articulando e promovendo programas de

aprendizagem voltados para eles. Sua área de atuação abrange uma das
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comunidades mais importantes do Vale do Jequitinhonha, que necessita de ações

efetivas do poder público para se desenvolver.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.276/2009

Declara de utilidade pública a Federação das Associações Comerciais e

Empresariais do Estado de Minas Gerais - Federaminas -, com sede no Município de

Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Federação das Associações

Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais - Federaminas -, com sede no

Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 29 de abril de 2009.

Carlos Gomes

Justificação: A Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado

de Minas Gerais - Federaminas -, com sede no Município de Belo Horizonte, é uma

entidade sem fins lucrativos e tem entre suas atividades precípuas a defesa dos

interesses das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais,

bem como dos microempresários e empresários de pequeno e médio portes a elas

filiados.

Sua função principal é promover a articulação entre as associações comerciais e

empresariais mantendo laços estreitos com os empresários associados, promovendo

sua integração e fortalecendo suas relações, em defesa dos seus interesses.

Fundada em 20/3/54, a Federaminas tem prestado relevantes serviços ao nosso

Estado, participando ativamente das discussões que envolvem o desenvolvimento

dele e de sua atividade produtiva, construindo politicas que fortaleçam as entidades
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federadas e também seus associados, promovendo a geração de empregos e melhor

distribuição de renda.

A entidade está em pleno funcionamento e no exercício de sua competência, sua

diretoria é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas

funções. Visto que a referida Federação desenvolve relevante trabalho social, torna-

se justa a sua declaração de utilidade pública.

Diante do exposto, conto com apoio dos nobres Deputados à aprovação desta

proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.277/2009

Altera o art. 3º da Lei nº 11.824, de 6 de junho de 1995, que dispõe sobre a

obrigatoriedade da veiculação de mensagens de conteúdo educativo nas capas e

contracapas de cadernos escolares adquiridos pelas escolas públicas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 3º da Lei nº 11.824, de 6 de junho de 1995, fica acrescido do

seguinte inciso IX:

“Art. 3º – (...)

IX – educação alimentar e nutricional.”.

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

Sala das Reuniões, 29 de abril de 2009.

Comissão de Participação Popular

- 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 3.278/2009

Declara de utilidade pública o Grupo Cultural NUC - G.C. NUC -, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Cultural NUC - G.C. NUC, com

sede no Município de Belo Horizonte.
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Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de abril de 2009.

Gilberto Abramo

Justificação: O Grupo Cultural NUC - G.C. NUC, filantrópico, beneficente e sem fins

lucrativos, foi fundado em 28/6/2005. Seu objetivo é a promoção da cultura, defesa e

conservação do patrimônio histórico e artístico, bem como de estudos e pesquisas,

desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e

conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às atividades mencionadas

anteriormente.

Os membros de sua Diretoria são reconhecidamente pessoas idôneas e não são

remunerados pelo exercício de suas funções. Desde a sua fundação, vem cumprindo

fielmente suas finalidades estatutárias, prestando relevantes serviços à comunidade.

Isto posto, espera com o título de utilidade pública firmar parcerias com órgãos do

Estado, para as finalidades propostas.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.279/2009

Declara de utilidade pública o Conselho Central de Unaí da Sociedade São Vicente

de Paulo, com sede no Município de Unaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Con selho Central de Unaí da

Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de Unaí.

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

Sala das Reuniões, 29 de abril de 2009.

Deiró Marra

Justificação: O Conselho Central de Unaí da Sociedade São Vicente de Paulo,

fundado em 20/3/76 e instituído em 21/3/78, com sede no Município de Unaí, é uma

entidade civil de direito privado, beneficente, caritativa e de assistência social, sem

fins econômicos, que presta serviços assistenciais à população, em especial às

famílias carentes.
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O Conselho também desenvolve campanhas de caráter beneficente, culturais e

promocionais, visando à inclusão e aproximação da família e da juventude na

mobilização social.

A entidade está em pleno e regular funcionamento há mais de 30 anos e cumpre as

finalidades estatutárias e sociais no que concerne às atividades assistenciais

beneficentes e filantrópicas.

Por esse trabalho de grande importância social, esperamos a anuência dos nobres

colegas ao título declaratório que lhe está sendo outorgado.

- 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 3.280/2009

Declara de utilidade pública a Transplantes pela Vida em Minas Gerais - Transvida -

MG, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Transplantes pela Vida em Minas

Gerais - Transvida - MG, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 29 de abril de 2009.

Sargento Rodrigues

Justificação: A Transplantes pela Vida em Minas Gerais - Transvida - MG, em pleno

e regular exercício desde 11/9/2000, com sede no Município de Belo Horizonte, é

uma entidade civil de direito privado, de natureza associativa, sem fins lucrativos,

beneficente e de assistência social, integrada por pessoas receptoras de órgãos e

tecidos, pré e pós-transplantados, por seus familiares, por profissionais de saúde e

por voluntários.

A Transvida - MG tem por finalidades, entre outras, criar condições para a melhoria

dos procedimentos que envolvem os transplantes de órgãos e tecidos do corpo

humano, promovendo encontro entre pacientes, familiares e profissionais da saúde;

proporcionar apoio material, medicamentos e hospedagem para pacientes e

acompanhantes que necessitam. A Transvida - MG, com sede na Rua Barra Grande,
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436, Bairro Jaraguá, pelo que se infere da leitura dos documentos anexados ao

processo, é administrada por diretoria constituída de pessoas idôneas e não

remuneradas pelo exercício dos cargos que ocupam.

Assim, por preencher os requisitos da Lei nº 12.972, de 1998, esperamos o apoio

dos nobres pares para a aprovação do projeto ora apresentado.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.281/2009

Declara de utilidade pública a Caixa Beneficente dos Ex-Guardas-Civis e Fiscais de

Trânsito de Minas Gerais - CBGC, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Caixa Beneficente dos Ex-Guardas-

Civis e Fiscais de Trânsito de Minas Gerais - CBGC -, com sede no Município de Belo

Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 29 de abril de 2009.

Sargento Rodrigues

Justificação: A Caixa Beneficente dos Ex-Guardas-Civis e Fiscais de Trânsito de

Minas Gerais - CBGC -, com pleno e regular exercício desde 27/12/2004, com sede

no Município de Belo Horizonte, é um serviço social autônomo, com personalidade

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos.

A Caixa Beneficente dos Ex-Guardas-Civis e Fiscais de Trânsito de Minas Gerais

tem por finalidade principal tornar disponíveis aos seus contribuintes e dependentes

benefícios e serviços de natureza assistencial e social.

A CBGC, com sede na Rua Guajajaras, 1.268, na sobreloja do Edifício JK, no Barro

Preto, pelo que se infere da leitura dos documentos anexados ao processo, é

administrada por diretoria constituída de pessoas idôneas e não remuneradas pelo

exercício dos cargos que ocupam.

Assim sendo, por preencher a entidade os requisitos da Lei nº 12.972, de 1998,

esperamos o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.
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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 3.282/2009

Dá a denominação de Rodovia Juca Antônio ao trecho da LMG-788 que liga os

Municípios de Alvarenga e Tarumirim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Juca Antônio o trecho da Rodovia LMG-788 que liga os

Municípios de Alvarenga e Tarumirim.

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

Sala das Reuniões, 29 de abril de 2009.

Djalma Diniz

Justificação: A indicação do nome do saudoso José Antônio de Paula Primo,

popularmente conhecido como Juca Antônio, para denominar o trecho da Rodovia

LMG-788 que liga Alvarenga a Tarumirim visa prestar justa homenagem ao homem

que chegou ainda criança à região desses Municípios, adotou-a como sendo sua

terra natal e sempre promoveu o desenvolvimento dos valores éticos e cristãos em

prol dos mais necessitados.

Juca Antônio, falecido em 25/1/73, aos 94 anos, na cidade de Alvarenga, nasceu no

Município de São João Nepomuceno. Era filho de Antônio José de Paula e Francisca

Gabriela de Jesus e se casou com a Sra. Carolina Hipólita de Jesus, com quem teve

10 filhos. Mesmo com uma família numerosa, trabalhando e enfrentando inúmeras

dificuldades financeiras, teve brilhante participação na criação de diversas instituições

de cunho filantrópico destinadas a promover e divulgar idéias, preservar o patrimônio

histórico, artístico e ecológico numa época em que a noção de proteção do meio

ambiente ainda não era muito divulgada, e promover os elementos da cultura, as

tradições e os hábitos sociais da comunidade de Alvarenga e região.

Assim, espero contar com o apoio dos nobres parlamentares desta Casa Legislativa

para aprovação desta proposição.
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- 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 3.283/2009

Dispõe sobre a instalação de medição individualizada do consumo de energia

elétrica nas edificações prediais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O prestador do serviço público de abastec imento de energia elétrica fará a

medição individualizada do consumo nas edificações prediais residenciais, comerciais

ou de uso misto, mediante requerimento do síndico ou responsável, observado o

disposto nesta lei.

Art. 2° - A adaptação das instalações para a mediçã o individualizada será de

responsabilidade do requerente e obedecerá aos padrões e critérios técnicos

definidos pelo prestador do serviço.

Art. 3° - A instalação de medidores individuais não  dispensa a medição do consumo

global, para apuração do consumo da área comum da edificação predial.

Parágrafo único - Considera-se consumo da área comum a diferença entre o

consumo global de energia elétrica, aferido por medidor instalado no ramal de entrada

da edificação, e a soma do consumo das unidades autônomas, para o mesmo

período.

Art. 4° - O medidor individual será instalado em lo cal de fácil acesso para leitura,

manutenção e conservação.

Art. 5° - A manutenção e a conservação das instalaç ões para a medição

individualizada são de responsabilidade do requerente, competindo ao prestador do

serviço a manutenção e a conservação dos medidores, bem como os procedimentos

de leitura e cobrança pelos serviços prestados.

Art. 6° - Fica garantido o livre acesso do prestado r do serviço aos medidores para a

realização dos procedimentos comerciais e operacionais.

Art. 7° - As edificações prediais construídas a par tir da data da publicação desta lei

poderão prever, na planta elétrica, a instalação de medidor para a aferição do
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consumo global de energia elétrica e de um medidor por unidade autônoma, para

aferição do consumo individual, de acordo com as disposições desta lei.

Art. 8° - O prestador do serviço público de abastec imento de energia elétrica

promoverá as adequações necessárias em seu regulamento de serviço no prazo de

cento e oitenta dias contados da data da publicação desta lei.

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 29 de abril de 2009.

Sargento Rodrigues

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo alterar o sistema de cobrança pelo

consumo de energia elétrica nos condomínios verticais, residenciais e comerciais,

proporcionando a cada condômino a perspectiva do pagamento individualizado da

energia por ele realmente consumida.

Assim como no caso da Lei nº 17.506, de 29/5/2008, a adoção das medidas

propostas está em plena consonância com as normas de proteção ao consumidor,

sendo certo que a Lei Federal nº 8.078, de 11/9/90, coloca como princípio básico das

relações consumeristas a proteção aos interesses econômicos do consumidor e a

harmonização dos interesses de todos aqueles que fazem parte da cadeia de

consumo.

Cabe ressaltar que a Constituição da República insere no rol dos direitos

fundamentais do cidadão brasileiro a garantia de que o Estado promoverá a defesa

do consumidor, que constitui o objetivo desta proposta. O art. 24 daquele Diploma

Legal insere as questões relativas à produção e ao consumo entre aquelas em

relação às quais a competência para legislar é concorrente entre a União, os Estados

e o Distrito Federal. Inexistindo norma federal sobre a matéria, conforme ocorre no

caso em exame, remanesce para os Estados a competência residual, que é

assegurada pelo disposto no art. 24, § 3º, da Constituição Federal, a seguir citado:

“Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar

concorrentemente sobre:

(...)

§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a

competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades”.
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O que se pretende, portanto, com a proposta, é corrigir injustiça na cobrança pelo

uso da energia elétrica, em unidades habitacionais e comerciais. A medição global de

apartamentos e unidades comerciais não se constitui na maneira mais justa e

equilibrada para o consumidor, por ser a cobrança dos serviços efetuada pelo

consumo médio, obtido através do volume registrado no medidor central predial do

edifício, o qual é rateado pelo número de apartamentos e lojas.

Por todo o exposto, solicitamos o apoio de nossos pares para a aprovação deste

relevante projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

Administração Pública para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 3.660/2009, do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja formulada

manifestação de pesar pelo falecimento de João Nunes Ferreira, Prefeito Municipal

de Mamonas, ocorrido no dia 25/4/2009. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 3.661/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Associação Comercial, Industrial e Empresarial de

Itajubá - Aciei - pelo transcurso de seu 84º aniversário de fundação e por haver

homenageado com a Medalha Didi Pereira as personalidades que menciona. (- À

Comissão de Turismo.)

Nº 3.662/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para a

inserção das gestantes nos programas de inclusão produtiva. (- À Comissão do

Trabalho.)

Nº 3.663/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para que a Zona da

Mata seja a próxima região a ser atendida com a implantação da rede de urgência e

emergência.

Nº 3.664/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências com vistas à realização
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de estudos para avaliar os mecanismos de repasse dos recursos do Pro-Hosp às

instituições contratadas a fim de se assegurar a continuidade do financiamento.

Nº 3.665/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Ministério da Saúde pedido de providências com vistas à revisão do

valor pago pela tabela do SUS para o procedimento do parto normal.

Nº 3.666/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para que o valor pago

pelas neurocirurgias realizadas no Município de Barbacena seja rediscutido na

Comissão de Intergestores Bipartite.

Nº 3.667/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para a implantação de

um CTI em Barroso.

Nº 3.668/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para que sejam

desenvolvidas ações para incentivar o parto normal.

Nº 3.669/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para equipar os hospitais

de pequeno porte, bem como para prestar assistência nesses hospitais.

Nº 3.670/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para que o

credenciamento de instituições que prestam atendimento a pessoas com deficiência

seja mais ágil, com vistas a ampliar o atendimento desses pacientes no Município

onde residem.

Nº 3.671/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para que sejam

destinados mais recursos para ações de prevenção e combate ao câncer.

Nº 3.672/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para que sejam

desenvolvidas ações visando melhorar a qualidade do atendimento dos hospitais de

pequeno porte na região de Lamim.
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Nº 3.673/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências com vistas à alteração

dos recursos pactuados na Programação Pactuada e Integrada - PPI - para os

Municípios-sede de macrorregião, especialmente nos locais de vazios assistenciais.

Nº 3.674/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Saúde pedido de providências para a melhoria da

qualidade da assistência pré-natal, com o aperfeiçoamento dos protocolos de

atendimento a serem seguidos em todo o Estado.

Nº 3.675/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Saúde pedido de providências para a implantação, em

2009, de um Centro Viva Vida em Barbacena, e para a previsão, no PPAG, de

implantação, em 2010, de um Centro Viva Vida na região Centro-Oeste do Estado.

Nº 3.676/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Estado de Saúde pedido de providências para a

ampliação do atendimento de alta e média complexidade na região do Triângulo.

Nº 3.677/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Saúde pedido de providências para que a implantação

do sistema SUS Fácil na região do Triângulo seja reavaliada.

Nº 3.678/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Saúde pedido de providências para a alteração da

regionalização da Ação 4081 - Sistema Estadual de Transporte em Saúde - com

vistas à implantação de módulo de urgência-emergência em Tupaciguara, na região

do Triângulo.

Nº 3.679/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Saúde pedido de providências para a melhoria da

qualidade dos hospitais que prestam atendimento à saúde na região do Triângulo.

Nº 3.680/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Saúde pedido de providências para a realização de

estudos sobre a viabilidade de credenciamento de serviço de hemodiálise realizado

no Hospital Vale do Jequitinhonha, em Itaobim, bem como de credenciamento do
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Hospital Santa Edwiges, localizado no Município de Itinga, no Sistema Único de

Saúde - SUS.

Nº 3.681/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Saúde pedido de providências para a implantação de

serviço de urgência traumato-ortopédico no Hospital Vale do Jequitinhonha, em

Itaobim.

Nº 3.682/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Saúde pedido de providências para a estruturação dos

serviços de saúde dos Municípios vizinhos de Teófilo Otôni.

Nº 3.683/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Saúde pedido de providências para a realização de

estudos que avaliem a necessidade da criação, em todo o Estado, de centros de

referência e de casas de apoio para os transplantados.

Nº 3.684/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Saúde pedido de providências para a ampliação da

meta física da Ação 4389 - Vigilância Sanitária - para abranger a região Centro-

Oeste.

Nº 3.685/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Saúde pedido de providências para a realização de

mutirões para o fornecimento de órteses e próteses com vistas a atender à grande

demanda por esses aparelhos existente no Estado.

Nº 3.686/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Saúde pedido de providências para o cumprimento do

disposto na Emenda à Constituição nº 29, de 2000, nos termos da Resolução nº 322,

de 2003, do Conselho Nacional de Saúde.

Nº 3.687/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Saúde pedido de providências para a destinação de

recursos específicos para assegurar a assistência à saúde da população negra.

Nº 3.688/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Saúde pedido de providências para ampliação da
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prestação de serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto pela Copasa-

MG para todo o Estado, especialmente para as comunidades quilombolas.

Nº 3.689/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para que sejam

desenvolvidas no Programa de Saúde da Família ações voltadas à promoção da

segurança alimentar.

Nº 3.690/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Saúde pedido de providências para realização de

estudos sobre a possibilidade de implantar práticas alternativas de atenção à saúde

no SUS do Estado.

Nº 3.691/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Saúde pedido de providências para a consolidação do

Sistema Estadual de Transporte em Saúde na região Norte de Minas de maneira a

incluir os distritos rurais.

Nº 3.692/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Saúde pedido de providências para a ampliação do

Hospital de Januária com o objetivo de qualificá-lo para funcionar como referência na

região. (- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº 3.693/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Ouvidoria e à Corregedoria da PMMG pedido de providências para

apurar denúncia de participação de policiais em ação policial ilegal, conforme as

notas taquigráficas da reunião de 16/4/2009 dessa Comissão e a documentação que

menciona.

Nº 3.694/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para proteger a

família e as pessoas supostamente ameaçadas no Município de Nova Lima e região,

conforme as notas taquigráficas e gravações que menciona.

Nº 3.695/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Ministério Público do Estado pedido de providências para a

instauração de procedimento investigatório criminal e oferecimento de denúncia

cabível contra André Augusto de Lima Birchal, nos termos das notas taquigráficas da
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reunião de 16/4/2009 dessa Comissão e da documentação que menciona. (-

Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 3.696/2009, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao Presidente do Copam pedido de providências para unificar a concessão de

autorização ambiental em relação ao processo de implantação das avenidas que

menciona e de loteamentos lindeiros, no Município de Itaúna, com as devidas

medidas compensatórias e mitigadoras dos impactos ambientais, se for o caso; e

para que, doravante, em situações análogas, o Copam trate o assunto de modo

global, e não lote a lote.

Nº 3.697/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais pedido de providências para

elucidar as circunstâncias em que morreu a estudante universitária Júnia Aparecida

da Silva, no Município de Ibirité, no mês de abril.

Do Deputado Arlen Santiago e outros em que solicitam seja constituída frente

parlamentar em apoio ao fim do fator previdenciário previsto no Projeto de Lei Federal

nº 3.299/2008.

Da Comissão de Participação Popular em que solicita sejam realizados esforços

para que o Projeto de Lei nº 1.416/2007, que cria o Conselho Estadual de

Saneamento Básico - Cesb - e dá outras providências, seja aprovado com a maior

rapidez possível.

- É também encaminhado à Mesa requerimento da Deputada Gláucia Brandão.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Segurança

Pública e de Transporte.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias, e cumprimenta o

Vereador Cabo Jeferson, de Passos; membros da nossa gloriosa Polícia Civil; alunos

da 5ª, 6ª e 8ª séries da Escola Estadual Ana Cândida de Jesus; e demais visitantes.

Anunciamos também, com muita alegria, que hoje aniversariam os colegas

Deputados Fábio Avelar e Mauri Torres, aos quais a Presidência, em nome de todos
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os Deputados, colegas e parceiros dos dois grandes companheiros, deseja muitas

felicidades.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Rosângela Reis.

A Deputada Rosângela Reis - Saúdo o Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, as

Deputadas e os Deputados, a imprensa e os telespectadores da TV Assembleia.

As crescentes e rápidas transformações, os impactos tecnológicos e a globalização

nos trazem grandes e permanentes desafios, como a necessidade de ser

competitivos, os inúmeros desequilíbrios relacionados direta e indiretamente com as

atuais condições de vida e de trabalho e os preocupantes índices de acidentes

ocupacionais. A cada ano, milhões de acidentes, lesões e doenças relacionadas com

o trabalho afetam de maneira negativa o ser humano, as empresas, a economia e o

meio ambiente. A cada minuto, quatro vidas são perdidas, o equivalente ao dobro das

baixas ocasionadas pelas guerras e mais do que as perdas provocadas pela aids. E

nessa triste estatística estão, infelizmente, incluídas as crianças. Mais de 22 mil

morrem por ano no exercício de trabalho infantil.

Para protestar em memória das vítimas, refletir e propor soluções para essa difícil

situação, a OIT instituiu, em 2003, o 28 de abril como Dia Internacional de Luta contra

Acidentes e Doenças Ocupacionais. O Brasil reforçou a proposta por meio da Lei nº

11.121, de maio de 2005, que instituiu a mesma data como Dia Nacional em Memória

das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. Portanto, ontem, dia 28, não foi

uma data comum em nosso calendário, mas um dia para levantarmos todas as

bandeiras para modificar essa realidade de mortes, mutilações, doenças dos

trabalhadores, perdas para as empresas e para o nosso país.

Os números revelam que nos encontramos diante de uma grave epidemia. A OIT

calcula que 2.200.000 pessoas morrem a cada ano no mundo em decorrência de

acidentes e doenças relacionadas com o trabalho. São cerca de 6 mil mortes por dia.

A cada ano têm sido registrados 270 milhões de acidentes de trabalho não fatais, que

resultam em um mínimo de três dias de dispensa do trabalho e 160 milhões de novos

casos de doenças ocupacionais.
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Além do incalculável prejuízo social, essas ocorrências chegam a comprometer,

segundo a mesma organização, ligada à ONU, 4% do PIB mundial, valor equivalente

a mais de 20 vezes os investimentos globais de assistência de desenvolvimento

oficial. No Brasil, o mesmo percentual do PIB é comprometido, levando-se em conta,

além do setor privado, os segmentos informal e rural, os funcionários públicos, os

cooperados e os autônomos.

Em 2004, o “Anuário Estatístico da Previdência Social” registrou 465.700 acidentes

de trabalho no País. No ano seguinte, o número chegou a 499.680 e, em 2007,

atingiu 653.090 casos, 27,5% a mais que no ano anterior, registrando ainda 2.708

mortes e 8.504 casos de invalidez permanente.

Os dados estatísticos se referem apenas aos trabalhadores do setor privado e

regidos pela CLT. Estão de fora as estatísticas da Previdência Social, os servidores

públicos estatutários e os trabalhadores da economia informal.

O País gasta, segundo dados do próprio governo, R$32.000.000.000,00 anuais com

acidentes e doenças do trabalho, incluídas as indenizações pagas pela Previdência,

os custos em saúde e a perda de produtividade do profissional. Trata-se de uma

política de recuperação de altíssimo custo.

Vale lembrar que hoje é difícil mascarar óbitos, mas existem lacunas de

informações sobre doenças e acidentes, de forma que os dados oficiais se tornam

bem distantes da realidade. Neles não estão incluídas, por exemplo, as vítimas da

economia informal, onde está a maioria dos trabalhadores. As estatísticas se baseiam

na Comunicação por Acidente de Trabalho - CAT -, que deve ser emitida pelas

empresas quando o trabalhador sofre um acidente ou se queixa de alguma lesão por

conta da função exercida. Sua falta é outro fator que contribui para mascarar a

realidade. Os sindicatos de trabalhadores denunciam que a maioria das empresas se

nega a emitir a CAT para dificultar o reconhecimento de sua responsabilidade diante

da lesão sofrida pelo trabalhador. O próprio INSS calcula que só 20% dos acidentes

de trabalho são notificados.

As organizações de defesa dos trabalhadores no Brasil colocam, entre os principais

fatores que influenciam no surgimento de doenças ocupacionais, o ritmo intenso de

produção, as condições ergonômicas desfavoráveis, o alto nível de calor e ruído e a
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exposição a substâncias químicas. As humilhações sofridas por trabalhadores,

pressionados durante as perícias no INSS e pelas empresas, são outra preocupação

das entidades de defesa dos direitos dos trabalhadores. Relatos recebidos por essas

entidades indicam que muitos trabalhadores retornam à atividade sem estar

recuperados e, no local de trabalho, são alvo de pressão e assédio moral.

A gravidade do problema nos alerta para a necessidade de buscarmos melhoras e

compromissos mais abrangentes que as simples normas de saúde e segurança no

trabalho. Muito se tem feito, e, nas últimas décadas, várias medidas foram adotadas

para melhorar as condições de trabalho e, por conseguinte, a saúde e a segurança

laboral, que precisam fazer parte da gestão do trabalho.

O grande marco da legislação sobre o infortúnio no trabalho veio com o Decreto nº

7.036, de 1944, regulamentado no ano seguinte e mantido em vigor por 30 anos.

Com ele, as doenças resultantes das condições de trabalho foram equiparadas a

acidentes e passaram a ser considerados os acidentes no percurso para o trabalho, a

comunicação do acidente pôde ser feita também pelo acidentado ou pela testemunha,

e o empregador foi obrigado a proporcionar segurança e higiene no trabalho.

A Lei nº 6.367, de 19/10/76, tornou o Estado responsável pelo seguro, e, em 1991,

os infortúnios no trabalho passaram a fazer parte da Lei de Benefícios da Previdência

Social. A Constituição Federal previu a necessidade de uma lei específica para

disciplinar a cobertura do risco de acidente de trabalho, a ser feita concorrentemente

pela União e pelo setor privado, o que ainda não ocorreu. Outro aspecto negativo a

ser lembrado é que, com muitas mudanças feitas nas formas de se calcularem os

valores a serem pagos aos acidentados, eles vêm sendo gradativamente reduzidos.

Em abril de 2007 o Brasil passou a adotar um mecanismo que facilita a

regularização das notificações de acidentes de trabalho, ao relacionar doenças às

atividades profissionais nas quais ocorrem com maior incidência: chama-se Nexo

Técnico Epidemiológico Previdenciário. Desde então, o registro de doenças

ocupacionais cresceu, em média, 134%, segundo dados do Ministério da Previdência

Social. As notificações de doenças do sistema osteomuscular, por exemplo,

aumentaram em 512%.
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Especialistas acreditam que as fiscalizações do ambiente de trabalho vêm

aumentando e que as empresas e sindicatos estão abandonando a cultura de

“esconder” acidentes, enfraquecendo a “teoria do culpado”; todavia, além do sério

problema da informalidade, ainda temos muito que fazer no aspecto da educação e

da formação técnica para a prevenção de acidentes.

Evoluímos em relação à legislação, e muito ainda pode ser melhorado, mas o

enfoque do planejamento, das ações e dos investimentos voltados para a saúde e a

segurança do trabalhador precisa mudar de curativo e reativo para preventivo e

proativo.

Finalizando, aí entram questões como a redução de jornada de trabalho sem perda

salarial e a avaliação da qualidade do serviço, setor por setor. Sabemos que,

avaliando riscos e perigos, combatendo-os na origem e promovendo uma cultura de

prevenção, podemos reduzir de maneira significativa as doenças e as lesões

produzidas no local de trabalho. Essa é uma responsabilidade de todos, das

empresas, dos trabalhadores e dos governantes.

Gostaria, Sr. Presidente, de convidar a todos para participar da audiência pública

que será realizada em 6/5/2009, às 14h30min. Trataremos da situação dos

trabalhadores acidentados, das causas e consequências dos acidentes. Faremos

com que se discuta o tema na busca de possíveis soluções para este grave problema

que atualmente tem matado milhares de trabalhadores: os acidentes de trabalho e as

doenças ocupacionais. Muito obrigada.

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Com a palavra, a Deputada Cecília

Ferramenta.

A Deputada Cecília Ferramenta* - Boa tarde a todos os Deputados e Deputadas.

Cumprimento também o nosso Presidente, Deputado Hely Tarqüínio. Hoje, venho a

esta tribuna por ser um dia especial para minha cidade, Ipatinga, que completa 45

anos.

Outro assunto que diz respeito a Ipatinga, ao Vale do Aço e ao nosso Estado é o

problema sério e grave da duplicação da BR-381, que, até hoje, só ficou no papel.

Estamos com um movimento para tentar de vez resolver esse problema. Como

Presidente da Comissão de Assuntos Municipais, manifesto minha preocupação com
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a gravidade da situação dessa rodovia e junto minha voz à de todos os outros

Deputados que aqui se manifestaram, aos Vereadores, aos Prefeitos da região e,

principalmente, ao movimento pela duplicação que nasceu em Caeté, motivado pelo

trágico acidente que matou o motorista e seis estudantes universitários dessa cidade,

em uma das curvas mais perigosas da citada rodovia, a qual, até hoje, não tem

nenhuma sinalização.

Ontem realizamos em Caeté mais uma audiência pública da Comissão de Assuntos

Municipais, a requerimento do Deputado Wander Borges. Apesar da ausência das

autoridades federais convidadas, como os representantes do DNIT e da ANTT,

responsáveis pelas tragédias do dia a dia que acontecem na rodovia, foi uma reunião

muito importante para consolidar de vez esse amplo movimento no âmbito estadual,

envolvendo autoridades e a população das cidades que margeiam o trecho Norte da

BR-381 - entre Belo Horizonte e Governador Valadares.

Muito já nos mobilizamos e nos manifestamos sobre a necessidade da duplicação

da BR-381, mas a gravidade da situação - a quantidade de vidas perdidas a cada dia,

a cada semana, sem contar a incalculável perda material decorrente das centenas de

acidentes que ocorrem a cada ano - torna urgente a implantação de um plano

emergencial de melhorias dos pontos críticos, amplamente conhecidos pela Polícia

Rodoviária Federal, pelo DNIT e pela população que ali trafega no dia a dia. Esse

plano deve ser capaz de, pelo menos, minimizar o problema até que se viabilize a

solução definitiva há tantos anos esperada, que é a duplicação.

Estavam presentes nessa audiência pública o Deputado Wander Borges, autor do

requerimento, a Deputada Rosângela Reis, representantes das cidades de Caeté,

Sabará, Nova União, São Gonçalo do Rio Abaixo, Itabira, João Monlevade, São

Domingos do Prata, Ipatinga, Governador Valadares, e todos se comprometeram a

engrossar o movimento de paralisação da BR-381 no dia 13 de cada mês. Já

aconteceram dois eventos, e agora, a partir dessa audiência pública, faremos uma

marcha até Brasília para irmos ao Ministério dos Transportes, no DNIT, ao Presidente

da República, aonde for necessário para conseguirmos uma resposta.

Então, esse é um protesto contra a falta de resposta e de transparência no projeto

da duplicação da BR-381. Muitos dizem que ele é de responsabilidade da ANTT, mas
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outros dizem que é do PAC. Queremos entender isso. De quem é a responsabilidade

pelo problema? Por que isso não fica claro para todos nós?

O Deputado Wander Borges (em aparte)* - Agradeço à Deputada Cecília

Ferramenta. Comungo com sua exposição. A nossa preocupação foi a ausência do

DNIT àquela audiência pública. Na medida em que o DNIT não comparece, isso nos

faz crer que a falta de compromisso é ainda maior para com a sociedade e,

consequentemente, para com aqueles que transitam por aquela rodovia. Portanto,

essa é uma preocupação que devemos ter. O DNIT tem de comparecer para dar uma

explicação, como também o pessoal da ANTT. Há necessidade de sabermos como

anda esse projeto de duplicação, se ele existe ou não, se há apenas sonho de

duplicar, se há algo já definido, como a melhoria da sinalização.

V. Exa. expôs que os trechos de maior incidência de acidentes são conhecidos por

todos nós, ou seja, o trecho de Belo Horizonte até Taquaraçu de Minas. Essa é uma

questão que precisa ser tratada com mais carinho, até para nos posicionarmos

perante a sociedade no que se refere a quando isso vai ocorrer.

Parabenizo V. Exa. pelo pronunciamento. Continuaremos com essa luta.

Gostaríamos ainda de falar para a Polícia Rodoviária Federal, que tentou impedir a

última manifestação no Trevo de Caeté, que essa é uma manifestação ordeira, é uma

manifestação simbólica. Muitos que param ali, no primeiro momento, ficam até

entristecidos, mas depois eles mesmos, em depoimentos que chegaram até nós de

caminhoneiros e de alguns motoristas de ônibus, concluíram que aquilo que estamos

fazendo é necessário para resguardar a vida das pessoas.

Então, agradeço a V. Exa., que, como Presidente da Comissão, marcou nova

audiência com a Deputada Rosângela Reis. Muito obrigado pelo aparte.

A Deputada Cecília Ferramenta* - Aliás, eu e a Deputada Rosângela Reis vamos

reunir-nos na sala ao lado do Plenário, onde organizaremos a paralisação na região

do Vale do Aço. E convidamos não só o Deputado Wander Borges, como também

todos os Deputados, para que todos estejam conosco, a fim de que realizemos esse

movimento não somente no trecho próximo a Caeté, onde já ouve as duas outras

paralisações, mas no trecho de Governador Valadares até Belo Horizonte. Que nesse

dia possamos realizar, simultaneamente, paralisações em vários pontos da nossa
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estrada. Eu e a Deputada Rosângela Reis já nos comprometemos a fazer a

organização do movimento na região do Vale do Aço.

A Deputada Rosângela Reis (em aparte) - Deputada Cecília Ferramenta, quero

parabenizá-la pela realização da audiência em Caeté, que foi bem exitosa,

participativa. Várias lideranças, Prefeitos e Vereadores vieram de todos os locais e

participaram. Mais uma vez, trago o tema a esta Casa, e ficamos sensibilizados, pois

não dá para aceitarmos sequer uma vida que se perca.

Quantas vidas foram ceifadas durante estes anos na BR-381! Temos de trabalhar

incansavelmente para fazer paralisações - a próxima será dia 13, em Caeté. Estamos

unindo forças para fazer paralisação também em Ipatinga, e já comuniquei isso ao

Deputado José Henrique. Todos os Deputados que assinaram o documento propondo

a frente parlamentar em defesa da duplicação da BR-381 devem se unir. Esta Casa é

sensível ao problema, porque, na situação que a “rodovia da morte” está...

Neste ano, queremos uma ação do governo federal. Se as PPPs fossem instituídas

com maior rapidez, tenho a certeza de que essa duplicação estaria acontecendo.

Mas, da forma que propõe a ANTT, instalando pedágio antes e durante a obra, não

podemos admitir. Está havendo uma grande mobilização. Que cresçamos e

engrossemos as fileiras para chegarmos a Brasília e verificarmos qual é a real

proposta e o melhor projeto, que deve oferecer segurança e conforto às pessoas que

trafegam naquela BR.

O Deputado Weliton Prado (em aparte)* - Deputada Cecília, gostaria apenas de

parabenizá-la pelo empenho. Sou testemunha do trabalho de V. Exa. e da Deputada

Rosângela Reis. A duplicação da BR-381 é fundamental. Repudiamos o pedágio

neste momento, que não pode ser cobrado em hipótese alguma.

Aproveito a oportunidade para fazer coro com V. Exa. e parabenizar Ipatinga por

seu aniversário, além de fazer um apelo ao Governador: que ponha a mão na

consciência, seja solidário com os servidores administrativos da Polícia Civil, que

recebem menos de um salário mínimo: R$324,00. Houve compromisso de envio de

projeto a esta Casa, mas até hoje nada. Solicitamos que as lideranças do governo

resolvam a situação o mais urgentemente possível, porque esses servidores não

aguentam mais. Muito obrigado e parabéns pela luta.
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A Deputada Cecília Ferramenta* - Eu é que agradeço, Deputado. Gostaria de

dirigir-me ao povo da nossa querida Ipatinga, que hoje comemora 45 anos. Eu e o

meu esposo, Chico Ferramenta, que foi Prefeito por 12 anos, dedicamos a nossa vida

a essa cidade. Existe uma frase que diz: “Não escolhemos o lugar onde nascemos,

mas podemos escolher o lugar onde vivemos”. Nós escolhemos Ipatinga para viver,

foi lá que criamos a nossa família.

Às vezes as pessoas confundem, dizem que existe uma briga entre as famílias

Quintão e Ferramenta, o que não é verdade, não existe essa briga. Nossa família não

é composta apenas por mim, pelo Chico e por nossos três filhos. Ferramenta é um

movimento que nasceu naquela cidade, naquela região, e mostrou para o Estado, o

Brasil e o mundo inteiro o que é possível fazer quando há seriedade, compromisso.

O Chico administrou a cidade por 12 anos e colocou Ipatinga em destaque em

níveis nacional e estadual. Ipatinga merece o nosso abraço, e estou aqui para isso,

para abraçar Ipatinga através de cada família, de cada morador da cidade, que vive

hoje um momento de instabilidade política. Depois de 12 anos de administração, o

Chico foi reeleito para seu quarto mandato, mas, infelizmente, até hoje não tomou

posse. Mas esperamos que isso ocorra dentro de pouco tempo. Parabéns, Ipatinga,

amamos você de todo o nosso coração. Obrigada.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio* - Sr. Presidente, Deputados, Deputadas, companheiros

que estão hoje nas galerias reivindicando pelo menos um salário mínimo, já que em

Minas foi implantado um Choque de Gestão. Gosto de dizer que tivemos um choque

de gestação, porque o que acontece em Minas Gerais é que estamos vivendo um

Estado antidemocrático, um Estado onde a ditadura se encontrou, onde temos o

maior ditador da República, que é o nosso Governador, Aécio Neves. Ele conseguiu

abafar a Assembleia Legislativa, conseguiu colocar o Judiciário debaixo do braço,

conseguiu abafar o Ministério Público nas ações contra o Estado e, o que é mais

grave, conseguiu fazer esse controle excessivo da nossa imprensa, na qual colocou

uma mordaça.
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Vimos isso, Presidente, em Ouro Preto. Diziam que o evento se destinava a

comemorar a liberdade do povo brasileiro e, em especial, do povo mineiro, mas o que

vimos lá foi uma repressão jamais vista no nosso Estado, nem na época da Ditadura.

A Polícia Militar, que também está a serviço exclusivo do Governador e não do povo

de Minas Gerais, impediu que vários manifestantes, várias pessoas da sociedade

participassem daquele evento. Foi um momento de revolta. Lá estive no dia 20

participando de uma reunião do nosso partido, o PMDB Jovem, com jovens de todo o

Estado de Minas Gerais. Quando acabei de fazer meu discurso, a “Gestapo” do

governo ligou para o Presidente do PMDB Jovem chamando-o para uma reunião,

impedindo que realizássemos aquela manifestação do nosso partido, uma

manifestação em prol de uma candidatura própria, sem nenhuma agressão ao

Governador, que tem medo até da sua sombra.

Não é a primeira vez que somos impedidos de participar desse evento. Nas outras

vezes, fomos impedidos de chegar a Ouro Preto. Ficamos a mais de 20km da cidade.

Barreiras foram montadas para que os ônibus não chegassem a Ouro Preto porque o

Governador estava com medo de ser vaiado. Isso não é liberdade, é ditadura. É isso

que nos causa revolta em alguns momentos.

Vemos aqui o pessoal da Polícia Civil pedir que seja pelo menos ouvido, que seja

cumprido o que foi tratado, porque é inadmissível que ainda tenhamos em Minas

Gerais salários de R$324,00. Mas isso é abafado, a imprensa não noticia. Podem

ficar aqui um, dois, três dias, fazer manifestação, carreata, greve, que o Governador

não deixa sair nada na imprensa. Infelizmente, a imprensa está abafada pelo poder

econômico e financeiro deste governo. Fico indignado ao ver isso acontecer com a

imprensa, que é o elo da liberdade, como é a Assembleia Legislativa, e ao constatar

que não temos oportunidade de ver nossas insatisfações serem publicadas. Temos

que usar este espaço aqui porque, se demorar muito, Deputado Hely Tarqüínio, pode

chegar ordem para desligar o microfone e para tirar a televisão do ar porque não se

pode falar.

O que me trouxe aqui neste momento de insatisfação foi o que aconteceu em Ouro

Preto, mas temos outras questões para abordar. Estamos com um problema em uma

ponte em Araújos, uma cidade do Oeste de Minas. Essa ponte foi consertada há
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menos de quatro anos e já afundou novamente. O mais grave de tudo isso é que

estão impedindo a população de Araújos de trafegar. Ela depende da ponte para os

seus negócios, para a saúde, para a educação e para os investimentos que lá estão

sendo feitos. Não conseguimos falar com ninguém para resolver esse problema.

Fizeram um desvio. Depois de tantas e tantas manifestações, iniciou-se a obra outra

vez. Vou apresentar um requerimento na Comissão de Fiscalização Financeira para

saber o quanto estão pagando por essa obra, pois há quatro anos ela foi executada e

hoje está sendo executada de novo. Então, precisamos saber o que está

acontecendo.

Não é admissível que a população de Araújos passe por esse tipo de situação. A

polícia foi para lá a fim de impedir as pessoas de utilizar a ponte, mesmo a pé. Estão

multando a Deus e ao mundo, como se estivéssemos vivendo na época da Ditadura.

O que a população de Araújos, o Vereador, o Prefeito querem é apenas ter condições

de segurança para usar o desvio que lá foi feito. Nem isso está sendo possível. Como

estão reivindicando, como foram lá para tentar utilizar a ponte, que é a única via de

acesso do Município pelo lado de Nova Serrana, pelo lado da 262, está lá a polícia

multando todo o mundo. Ninguém pode passar.

Então, o que nos indigna são essas posturas, é ver um governo que não tem

respeito pelas pessoas. Como a imprensa está amordaçada, nada será divulgado,

pois o Governador não deixa. Estão cometendo os maiores desmandos do serviço

público. É isso o que acontece em Minas Gerais. Tomam esse tipo de atitude e ficam

totalmente impunes. Nem o Ministério Público, que deveria pelo menos analisar esses

processos, não os analisa, pois o Governador não deixa. O Ministério Público fica

importunando os Prefeitos de cidades pequenas, fazendo-lhes exigências.

Deputado Zezé Perrella, tomei conhecimento hoje de um dos maiores absurdos que

se pode ver no serviço público. O Promotor de São João del-Rei está exigindo do

Prefeito que todo dia 30 envie a quilometragem dos carros da Prefeitura para saber

quantos quilômetros foram percorridos. Estamos brincando? Já temos a ditadura do

Governador, a mordaça da imprensa e, hoje, temos o terrorismo que se implantou em

Minas Gerais pelo Ministério Público. Tenho dito aos meus Prefeitos, aos Presidentes

de Câmara que não assinem TAC com o Ministério Público. Deixem-no entrar na
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Justiça, para ver o que acontecerá. Nós é que deveríamos entrar na Justiça contra

certos Promotores que querem aparecer. Já fizemos aqui vários pronunciamentos

nessa linha.

Então, Deputado Weliton, o que nos revolta é ver que em Araújos está sendo

reconstruída uma ponte que foi construída há menos de quatro anos. A imprensa não

tem responsabilidade? Será que está acontecendo com as pontes o mesmo que

ocorreu quando o governo, até o federal, resolveu fazer a operação tapa-buracos? Eu

disse que o melhor negócio que se podia fazer naquele momento era montar uma

empresa de tapa-buracos. Tapariam buracos hoje, receberiam o pagamento e, em

seguida, teriam de tapar outra vez. Não haveria nenhum controle. Por esse motivo

seria um grande negócio.

A empresa foi lá e resolveu o problema da ponte momentaneamente. Quatro anos

após, está a ponte afundando outra vez e trazendo, Deputado Weliton, dificuldades

para a população, que está impedida de passar até de bicicleta. A ponte não vai cair,

como estão dizendo. O que estão fazendo lá é comedeira de dinheiro. Trata-se de

uma forma de praticar corrupção. Disseram que têm de interditar a ponte. Se assim

fizerem, constrói-se a ponte sem licitação ou contratação. Não sabemos o quanto isso

custará. Quero saber o valor. Estou brigando, Presidente, e peço o apoio de V. Exa. a

um requerimento que fiz à Mesa da Assembleia na Comissão, pedindo informações a

respeito dessa obra. Por quanto o DER contratou as “vans” para fazer a fiscalização

das balanças móveis? O carro que apurei é contratado com placa de São Paulo. Está

escrito nele “fiscalização do DER de Minas Gerais”, com todos os emblemas de

fiscalização, mas com placa de São Paulo. Quer saber o mais grave? Esse mesmo

veículo foi multado pela Polícia Rodoviária Federal, porque não tinha alguns

equipamentos obrigatórios. Quanto custou isso para o Estado de Minas Gerais?

Quanto estão custando os aluguéis dos carros da polícia? Ninguém sabe. É tudo

escondido. É por isso que falta dinheiro para resolver o problema dos servidores do

Estado. É por isso que não há dinheiro.

Deputado Sargento Rodrigues, estou aqui questionando alguns atos do governo. O

21 de Abril é o Dia da Liberdade. Trouxe para discussão até a questão da ponte.

Alguns podem perguntar qual a relação entre um assunto e outro, e digo que existe
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relação, pois o povo de Araújos está sem liberdade, perdeu seu direito de ir e vir. E,

quando tem que ir e vir, precisa sujeitar-se a ser roubado, assaltado, ficar com o carro

quebrado.

Dizem que vão resolver e, realmente, depois de tanta pressão, começaram a fazer

algo hoje. São aqueles projetos de emergência que já se conhecem. É o melhor

negócio do mundo para os empreiteiros, pois, como é emergência, não há preço,

concorrência, nada. Contratam da forma que consideram adequada, com o preço

negociado, acertado. Em alguns casos, declara-se a calamidade pública, justamente

para fugir à burocracia que são nossas licitações.

Deputado Weliton Prado, vou conceder-lhe aparte, mas quero registrar minha

indignação pelo que aconteceu no dia 21. Deixei passar seis dias, e isso não saiu de

mim. Se não falasse, não estaria bem comigo mesmo. Já participei de várias

manifestações, já fui homenageado, já fui um dos principais atores daquela

solenidade como Presidente da Assembleia. Na época do Governador Itamar Franco,

a população podia participar, xingar, o que fosse, pois tinha acesso à Praça

Tiradentes, o que não ocorreu neste ano. Nem a população de Ouro Preto teve

acesso. Vimos a indignação das pessoas e o que se passou, e estou trazendo a

discussão da liberdade, que não houve lá, para a questão da ponte que está caindo

em Araújos.

Espero uma atitude do DER ou do próprio governo, que deve estar me ouvindo.

Aqui, quando falamos do Governador, a primeira coisa que fazem é avisá-lo: “O

Deputado Antônio Júlio está aqui falando”. Até acho bom que liguem a televisão do

Governador, para que não cheguem lá aqueles fofoqueiros de plantão que invertem

tudo o que falamos. O que estou falando é público, não estou pedindo reserva.

Continuo insistindo, em Minas não há liberdade. O Estado não poderia ter utilizado a

palavra “liberdade” na solenidade de 21 de abril. É um desrespeito a todos nós. Fico

pensando em como ficariam o nosso saudoso Tancredo Neves e Tiradentes, ao

verem que nosso povo não pode participar, que não há liberdade, que estamos

alheios a qualquer reivindicação ou mudança.

Em Ouro Preto, entraram, em uma determinada hora, os membros do PMDB

Jovem. Tenho o maior respeito pelos jovens que participam da política, mesmo que
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não tenham vocação e que talvez tenham recebido para participar. Eles, sim, tiveram

acesso, como se entrassem em uma boate. Pegaram uma fita azul e colocaram no

braço, já que quem tinha uma fita azul e era do PSDB podia participar. Precisamos

denunciar. A imprensa nacional fez isso, mas já abafaram, pois não pode haver

sequência.

O Deputado Weliton Prado (em aparte)* - Agradeço o aparte do Deputado Antônio

Júlio. Realmente, é um verdadeiro absurdo o povo não ter acesso à Praça Tiradentes

e o Estado utilizar suas forças de segurança contra a população, os movimentos

sociais, as entidades e os sindicatos. É um verdadeiro escândalo. Caberia até um

processo, uma CPI para investigar a coação e a maneira como as forças de

segurança pública atuam em nosso Estado, até durante o processo eleitoral.

Queremos fazer uma denúncia originada da cidade de Coromandel. Tivemos

acesso a um boletim de ocorrência e sabemos que um policial está sendo processado

administrativamente por parte de seu superior.

Os servidores administrativos da Polícia Civil não podem continuar, de maneira

nenhuma, nessa situação. O governo tem que resolver o problema, e tem muito

dinheiro. Infelizmente, entretanto, os servidores, a educação e a área social não são

prioridade; aliás, os pobres não são prioridade. Existe R$1.000.000.000,00 para fazer

o Centro Administrativo, que não é prioridade.

Isso é muito dinheiro, significa mais que o orçamento de muitos e muitos Municípios

do Estado. E os servidores administrativos da Polícia Civil estão convivendo com

salário de fome, de miséria, ilegal, aliás; um salário de R$324,00, e o governo não se

posiciona. É isso mesmo, R$324,00 é o salário-base dos servidores administrativos.

Do jeito que está não dá mais para continuar. O governo tem de colocar a mão na

consciência e resolver esse problema o mais rápido possível. Isso é realmente um

escândalo, é uma vergonha, um abuso contra toda a população de Minas Gerais.

O Deputado Antônio Júlio* - Aproveito para fazer um apelo, Sr. Presidente, a esta

Casa, ao Governador, ao DER, ao Secretário de Obras: temos de resolver o

problema de Araújos, antes que tenhamos de resolver de outra forma. A população

está ficando revoltada. Ela não aceita o que está acontecendo lá. Está certo que foi

um desastre da natureza, desastre que foi causado pela própria inoperância do
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Estado, quando contratou uma empresa que fez o serviço e, quatro anos depois, o

serviço já não presta. Está fazendo outra vez, vai fazer outra vez e vai fazer outra

vez.

Então faço esse apelo, Sr. Presidente, ao Governador, ao Secretário de Obras, ao

Diretor-Geral do DER. Parem de resolver as coisas de ofício, apenas no papel. Papel

é frio, é gelado. Ele não mostra a realidade das dificuldades que o povo de lá está

passando. Mande alguém lá, alguém que tenha sensibilidade. O que estamos vendo

hoje é que a maioria dessas pessoas acham que estão mandando no Estado de

Minas Gerais, acham que estão com todo o poder, acham que podem fazer o que

quiserem, porque não serão punidos, não serão denunciados. Mas mande-se lá

alguém que tenha sensibilidade, que tenha consciência, para ver a dificuldade pela

qual hoje passa a população de Araújos, Município próximo a Belo Horizonte, o que é

o pior, porque, se fosse no Jequitinhonha, onde o povo já está desprezado há muito

tempo pelos governos...

Infelizmente é a verdade, a realidade é essa. Mas, pelo menos aqui, que se tenha

sentimento e responsabilidade, Deputado Hely Tarqüínio, de se mandar alguém lá. E

até de se mandar comissão da Assembleia para verificar “in loco” o que está

acontecendo: de um lado, o povo sofrendo; do outro, a polícia agindo, como se lá

houvesse só bandidos. Eles não podem usar nem trator para levar leite até a 100m

da rodovia, que são multados. Não se consegue entender o que eles querem e aonde

querem chegar.

Então, fica aqui o meu apelo aos órgãos do governo, para darmos uma solução

imediata. Sei que o problema da ponte vai demorar, mas o desvio tem de ser

resolvido e não pode ser tratado daquela forma, na cidade de Araújos.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, povo que nos assiste pela TV Assembleia, pessoas presentes nas

galerias, antes de adentrar o tema que nos traz a esta tribuna, quero fazer coro

parcialmente com os Deputados Weliton Prado e Antônio Júlio, no que diz respeito

aos servidores administrativos do Estado.
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Antes de entrar no tema específico da área de segurança pública, quero dizer que

sou solidário com os servidores administrativos, mesmo porque estamos, Sr.

Presidente, Srs. Deputados, há cerca de oito anos, e é esta a data da qual temos os

primeiros documentos enviados ao governo do Estado, para que olhasse as

condições dos servidores administrativos... Volto a insistir que fui abordado, há cerca

de 20 dias, por um servidor administrativo lotado no setor de criminalística da Polícia

Civil, que me apresentou um contracheque de R$360,00, salário-base, com salário de

R$600,00 bruto, depois de 35 anos de serviço. Realmente, é uma situação que o

Governador Aécio Neves e o Vice-Governador precisam olhar com a máxima

urgência.

Antes de adentrar o assunto que me trouxe à tribuna, quero dizer que no dia 11 de

maio tenho uma agenda prevista com o Vice-Governador. Portanto, quero tranquilizar

os servidores: lá estarei, mais uma vez, cobrando do Vice-Governador uma solução,

já que o número de servidores é pequeno. Já fizemos várias audiências públicas. Em

uma delas, o Plenário desta Casa ficou lotado com a presença maciça deles, mas o

número é pequeno, ínfimo, tendo em vista os 490 mil servidores públicos do Estado.

Temos um número muito pequeno, motivo pelo qual cobraremos, mais uma vez, do

governo do Estado. Quero reafirmar o compromisso com vocês e dizer que, após o

encontro com o Vice-Governador, estaremos disponíveis em nosso gabinete para

transmitir as informações. Cobraremos novamente do Vice-Governador uma posição

em relação às senhoras e aos senhores.

Se eu fosse outro Deputado, que pensasse apenas em fazer cobranças, talvez me

faltasse coragem para ocupar a tribuna e tratar do assunto que venho tratar. Mas,

pelo contrário, sou muito duro na hora de cobrar do governo. Faço isso de forma

veemente e enfática, mesmo estando na base do governo, pois não perdemos a

independência da nossa atuação parlamentar. No entanto, quando o governo acerta,

precisamos reconhecer publicamente seus acertos.

Queremos destacar que, no ano de 2003, percorremos várias unidades da Polícia

Militar e da Polícia Civil. O próprio Deputado Antônio Júlio à época visitou uma viatura

postada no Viaduto Santa Teresa que não tinha policial, banco ou rádio, apenas

carcaça. Percorremos cerca de 15 unidades, entre delegacias e unidades da Polícia
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Militar, e constatamos, por meio de anotações e entrevistas pessoais feitas com os

policiais, que cerca de 40% da frota das duas instituições e também do Corpo de

Bombeiros eram veículos baixados em oficinas mecânicas, não permitindo assim

resposta na área de segurança pública. Na oportunidade, elaboramos um documento

e o encaminhamos ao Governador, para que este cobrasse providências imediatas

dos seus Secretários e mudasse aquele quadro.

O Governador Aécio Neves deu início ao seu governo e iniciou um planejamento

para reestruturar as contas do Estado e colocar a administração certamente numa

condição melhor que aquela em que ela se encontrava.

Sr. Presidente, o tempo, mais uma vez, foi o senhor da razão. Em que pese a

inúmeras cobranças de todos os lados, o governo manteve firme seu próposito em

ajustar as contas públicas, para mais adiante começar a colher os frutos do seu

trabalho.

Sr. Governador, pertenço à sua base na Assembleia e nunca deixei de cobrar as

ações do governo na área de segurança pública, como nunca deixarei de fazê-lo,

mesmo porque tenho o equilíbrio e a sensatez de reconhecer os esforços e a

competência desse governo no planejamento e na gestão dos recursos públicos.

Hoje, Sr. Governador, participamos de mais um ato público na Praça da Liberdade,

onde, mais uma vez, V. Exa. fez a entrega de 1.123 viaturas para a Polícia Militar,

para a Polícia Civil, para o Corpo de Bombeiros Militar e para a Subsecretaria de

Administração Penitenciária do Estado de Minas Gerais - Suap.

Quero destacar que essas viaturas que foram entregues hoje fazem parte do

chamado Cinturão de Segurança Pública III. O primeiro ocorreu com a entrega de

mais de 150 viaturas que se destinaram a 135 Municípios que fazem divisa com São

Paulo, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, enfim, todos

os Estados que fazem divisa com Minas Gerais. Na segunda fase do Cinturão de

Segurança Pública foram atendidos 150 Municípios que formam o eixo de rodovias

federais até o limite de 150km das divisas de nosso Estado. E hoje, na terceira fase, o

Governador entregou mais de 1.100 viaturas, atendendo a 402 Municípios, nesta

fase.
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Então, nesta fase, na entrega de hoje, 117 Municípios localizados a 50km da divisa

com outros Estados foram atendidos. E destacamos que essas viaturas não foram

entregues de forma aleatória, mas planejada, visando à distribuição segundo critérios

técnicos, ou seja, à necessidade de cada região, de cada Município, e buscando,

cada vez mais, a melhoria da segurança da população.

Já falei aqui dos Cinturões I, II e III. Quanto à integração das polícias, Sr.

Presidente, tive a honra de ser o autor da Lei nº 13.968, de 2001, lei embrionária da

integração regulamentada pelo Governador Aécio Neves, e que não só a

regulamentou, mas teve a coragem de vencer a resistência das cúpulas das Polícias

Civil e Militar àquela época, no início do seu governo. Portanto foi com a gestão do

Governador Aécio Neves que essa integração saiu do papel e passou, de fato, a

existir.

Tivemos a reestruturação da Subsecretaria de Administração Penitenciária - Suap -,

com a criação da carreira de Agente de Segurança Penitenciária. No caso, mais uma

vez, tive a honra, na qualidade de membro da Comissão de Administração Pública

em 2003, de relatar esse projeto. E com ele tivemos a condição de reestruturar toda a

Subsecretaria, para que o governo realmente pudesse avançar na área do sistema

prisional. Com a reestruturação da carreira e com os investimentos para a

contratação de novos Agentes, foi possível desonerar da atividade de custódia de

presos centenas de policiais militares e civis em nosso Estado.

Sr. Presidente, quero destacar os investimentos no setor prisional. Eu disse várias

vezes ao governo do Estado e ao Secretário Maurício de Oliveira Campos Júnior que

a ação de maior impacto na área de segurança pública deste governo foi exatamente

a reestruturação da Suap e a capacitação de policiais militares para a atividade

ostensiva e de policiais civis para a atividade de polícia judiciária.

Houve ainda a desativação das antigas carceragens da Delegacia de Furtos e

Roubos, Sr. Presidente, as quais perduraram por 40 anos. Tivemos a desativação da

Delegacia de Tóxicos - inúmeras vezes estive com a Comissão de Segurança Pública

cobrando e fiscalizando as ações do governo do Estado -; da 9ª Delegacia Distrital

em Venda Nova; da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos.
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Tivemos também a transferência da Penitenciária Nelson Hungria. Lembro-me

perfeitamente de quando ela foi fundada, ainda na década de 80, Deputado Zé Maia.

Desde essa época, a Polícia Militar fazia guarda externa da Penitenciária Nelson

Hungria. Para V. Exa. entender, a 38ª Cia. do 18º Batalhão, uma companhia inteira de

polícia, estava à disposição da guarda prisional em Nova Contagem. Isso foi possível

com a reestruturação da Suap. O governo retirou esses policiais e devolveu a toda

aquela região uma companhia inteira de polícia. Também houve a desoneração da

custódia de presos da Dutra I e da Dutra II, penitenciárias antiquíssimas do nosso

Estado e que também estavam sob a custódia da Polícia Militar.

Deputado Zé Maia, não podemos nos esquecer da recomposição dos efetivos

policiais que o governo vem fazendo, ano a ano, na tentativa de recuperar todo

aquele vácuo, já que no passado os governos anteriores não investiram em

segurança pública. E isso tanto na recomposição de efetivos das Polícias Militar e

Civil, do Corpo de Bombeiros e dos Agentes de Segurança Penitenciários.

Sr. Governador Aécio Neves, nossa vontade é que as coisas aconteçam mais

rapidamente, mas é necessário que todos tenham conhecimento do esforço deste

governo para o desenvolvimento da área de segurança pública.

Temos de reconhecer todo o empenho dos policiais, bombeiros, Agentes

Penitenciários e Administrativos das Polícias Civil e Militar, e do Bombeiro Militar, que

estão no Colégio Tiradentes, no Hospital Militar, na criminalística, e em tantas áreas

do setor de defesa social. O nosso reconhecimento, de público, porque sabemos que

toda essa logística não caminha, não anda sozinha. Viatura não anda sozinha, colete

não anda sozinho, armamento não é utilizado sem que ali haja um homem ou uma

mulher que venha fazer o melhor. Então, do Soldado ao Coronel, do Agente de

Polícia ao Delegado-Geral de Polícia, do Agente Penitenciário ao Diretor da

Penitenciária, e também os servidores administrativos, todos nós queremos

cumprimentá-los pelo macroesforço que vêm fazendo para que a segurança pública

tenha os índices que hoje apresenta e, cada vez mais, continue avançando.

Portanto hoje, Sr. Governador, ocupo esta tribuna para dizer ao povo de Minas

Gerais que os desafios são muitos. Temos consciência de que ainda temos muito a

fazer, mas é preciso reconhecer, de público, tudo o que o governo de V. Exa. vem
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fazendo para a segurança pública em Minas Gerais. Aqui, Deputado Zé Maia, não é o

Estado do Rio de Janeiro, onde o crime organizado montou um Estado paralelo, e

realmente o medo está em qualquer mineiro que vá passear ou trabalhar naquelas

terras cariocas. Aqui é Minas Gerais; aqui o povo pensa diferente, polícia responde

de maneira diferente, e obviamente o governo responde de maneira diferente.

Portanto, Sr. Presidente, quero dizer da nossa satisfação de ter hoje, ao lado do

Governador Aécio Neves, na Praça da Liberdade, feito a entrega de mais de 1.100

viaturas às Polícias Civil e Militar, ao Corpo de Bombeiros e à Subsecretaria de

Administração Penitenciária. Quero ainda dizer ao Governador que, em que pese ao

fato de ser um Deputado que muitas vezes ocupa esta tribuna e faz cobranças

veementes ao governo e que vem buscando do governo que olhe para determinados

setores da segurança pública, sempre com uma visão clara, consciente e equilibrada,

de onde devemos cobrar do governo, não poderia, depois de seis anos e três meses

neste governo, deixar de fazer esse breve relato e de dizer ao Secretario de Defesa

Social, às chefias de polícia, ao Corpo de Bombeiros, à Subsecretaria de

Administração Penitenciária e, obviamente, a toda a equipe de governo que estamos

colhendo esses bons frutos para a segurança pública de Minas Gerais.

Deputado Zé Maia, este Deputado também teve a oportunidade de presidir a

Comissão de Segurança Pública desta Casa, nos anos de 2005 e 2006, e, ao

olharmos para trás, vemos o quanto era deficiente a segurança pública em Minas

Gerais. Temos ainda outros desafios para vencer, mas sabemos, perfeitamente, que

o governo está no trilho certo e que a visão do governo na área de segurança pública

é uma macrovisão, não apenas temporária, míope e fragilizada, mas sim uma visão

de quem quer fazer política pública de Estado, e não ações que passarão com o

tempo, de forma muito rápida. O que o Governador Aécio Neves vem fazendo com a

segurança pública do nosso Estado é fruto de uma macrovisão, coerente, equilibrada

e, acima de tudo, focada no planejamento e na gestão, cada vez melhor, dos

recursos públicos, para a área de segurança pública.

Encerro dizendo da minha felicidade. Por muitas vezes, ocupei esta tribuna para

cobrar do governo, quando policiais civis e militares tombaram em serviço, e não

víamos, por parte do governo, uma reação à altura para mudar esse quadro. Por
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diversas vezes, cobrei investimentos maciços em equipamentos e viaturas para que o

policial, o servidor, tivesse instrumentos e condições de prestar serviço à população.

Aliás, eu disse ao Secretário Maurício de Oliveira Campos Júnior e ao Comandante-

Geral da Polícia Militar, Cel. Renato, nesta manhã, que, há pouco tempo, visitei a

cidade de Cambuquira, uma estância hidromineral.

Ao chegar ao trevo da cidade, havia um Sargento comandando o destacamento,

aguardando-nos em uma viatura AL-200, como aquelas que V. Exa. vê no Triângulo

ao visitar Municípios pequenos, especialmente os fronteiriços. Nesses lugares V. Exa.

vê viaturas e armamentos em condições de responder por aquilo que a sociedade

espera. Muitas vezes, Deputado Zé Maia, Campina Verde foi invadida, bem como

outras cidades do Triângulo, a exemplo de Pirajuba, tão bem conhecida por V. Exa.

No entanto, nessas ocasiões não tínhamos capacidade de dar uma resposta. Hoje é

diferente.

Portanto, não posso deixar de fazer esse reconhecimento ao Governador Aécio

Neves por tudo o que ele vem fazendo de forma séria, responsável e sólida, a partir

de uma política pública de Estado, e não apenas como uma ação temporária de

governo. Rendo aqui minhas homenagens ao Governador pela postura firme com que

tem feito os investimentos.

Deputado Zé Maia, sempre que necessário ocuparemos esta tribuna para fazer

cobranças ao governo, para dizer-lhe que em determinada área está faltando isso ou

aquilo. Todavia, hoje temos de ter consciência e serenidade para reconhecer os

esforços do governo nessa área. Aliás, repetindo as palavras do Governador, são

investidos 13,5% de todo o orçamento público. Assim, temos de reconhecer esse

esforço e parabenizar o Governador Aécio Neves.

Sr. Presidente, agradeço-lhe a complacência, visto que me concedeu um pouco

mais de tempo. Obrigado.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Delvito Alves) - Não havendo outros oradores inscritos,

a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,
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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 3.696/2009, da

Comissão de Meio Ambiente, e 3.697/2009, da Comissão de Segurança Pública.

Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Segurança Pública - aprovação, na 7ª Reunião

Ordinária, em 28/4/2009, dos Requerimentos nºs 3.541, 3.545, 3.593 e 3.594/2009,

da Comissão de Direitos Humanos, todos com a Emenda nº 1, da Deputada Maria

Tereza Lara e dos Deputados João Leite, Rômulo Veneroso e Tenente Lúcio,

3.552/2009, da Comissão de Direitos Humanos, 3.567/2009, do Deputado Doutor

Viana, 3.568/2009, do Deputado Rômulo Veneroso, e 3.607/2009, do Deputado Célio

Moreira; e de Transporte - aprovação, na 6ª Reunião Ordinária, em 28/4/2009, dos

Projetos de Lei nºs 2.694/2008, com a Emenda nº 1 da Comissão de Justiça, do

Deputado Dimas Fabiano, e 3.107/2009, com a Emenda nº 1 da Comissão de Justiça,

do Deputado Irani Barbosa, e dos Requerimentos nºs 3.548/2009, do Deputado

Juninho Araújo, 3.566/2009, do Deputado Ademir Lucas, 3.569/2009, do Deputado

Weliton Prado, 3.589/2009, do Deputado Doutor Viana, e 3.591/2009, da Comissão

de Assuntos Municipais (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Gláucia Brandão solicitando a

retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 3.211/2009. A Presidência defere o

requerimento, de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno.

Arquive-se o projeto.

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 37/2007.
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Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 2 minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Relatórios

O Sr. Presidente - Relatório Final da Comissão Especial das Serras da Calçada e

da Moeda. Incluído em ordem do dia nos termos do parágrafo único do art. 114 do

Regimento Interno. Em discussão, o relatório. Com a palavra, para discutir, o

Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente e Deputados, estamos nesta tarde

discutindo o relatório sobre a preservação da área do Parque Estadual da Serra da

Moeda. Esse documento, aprovado no dia 2/4/2009, é muito importante. O relator é o

Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Esse é um tema, sobremaneira, fundamental para

Minas Gerais. No entanto, Sr. Presidente, peço vênia para lembrar um outro assunto

importante.

Ao longo do ano de 2008, conseguimos modificar a legislação do Estado - uma

discussão que veio desde 2007 -, a fim de garantir que pessoas com mais de 60 anos

que tinham precatórios pudessem receber créditos do Estado, a fim de que tivessem

prioridade. Havia casos de pessoas de 90 anos, 95 anos, com créditos a receber do

Estado, que haviam morrido e cujos filhos já estão idosos e não podem receber os

seus precatórios.

Quanto a essa figura do precatório, Minas deu exemplo nos trabalhos de

conciliação do Tribunal de Justiça, realizados com a ajuda da OAB. Houve um avanço

em Minas Gerais. No entanto, Sr. Presidente, neste ano, lamentavelmente, a

Secretaria de Fazenda não liberou um centavo sequer para o pagamento de

precatórios. Como se essas pessoas mais velhas - algumas já mortas - e os seus

filhos, já idosos, pudessem esperar mais algum minuto ou instante para receber

esses valores. Esta Assembleia aprovou a legislação. Foi uma luta dura e difícil que

encetei em 2007, 2008. Aprovou-se um relatório e a lei. Temos o amparo legal;
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todavia, há uma insensibilidade por parte da Secretaria de Fazenda em relação às

vidas envolvidas nessa questão. São milhares e milhares de pessoas com direitos

trabalhistas assegurados na Justiça. São os precatórios alimentares, prioritários

segundo a lei, que não estão sendo honrados pelo governo do Estado neste ano.

Da mesma forma que elogiamos o andamento dos precatórios em 2007 e 2008,

com o pagamento a milhares de pessoas, temos de vir aqui para lembrar que esse

assunto não diz respeito apenas a finanças públicas, mas também à solidariedade

humana, ao espírito cristão. É preciso que a Secretaria de Fazenda deixe de pensar

apenas em cifrões e pense nas vidas humanas, nas pessoas que dedicaram sua vida

inteira ao Estado, que não as pagou. O Estado ficou devendo salários, benefícios que

não foram quitados.

Sr. Presidente, ao discutir aqui a questão da Serra da Moeda, que também é

importante para Minas Gerais, incluo esse outro assunto como uma preocupação

forte de todos os mineiros que dedicaram sua vida trabalhando para o Estado,

pessoas que conheço e que nos procuraram, assim como a outros Deputados, a fim

de verificar se pelo menos seus herdeiros - já idosos - poderiam receber mais

rapidamente, no futuro, esses precatórios.

A Central de Conciliação do Tribunal de Justiça tem realizado excelente trabalho.

Por meio da OAB, o Dr. Baracho tem oferecido também uma contribuição fantástica a

esse programa.

Mas, neste momento, quero dizer ao povo mineiro, por meio da TV Assembleia, que

não posso entender a insensibilidade da Secretaria de Fazenda. Não posso

compreender que uma lei exista, que o Governador tenha determinado que se

pagassem os precatórios dos velhinhos, e a Secretaria de Fazenda faça de conta que

eles não existem, como se isso fosse um assunto corriqueiro, de contabilidade, de

finanças. Não se trata disso, Sr. Presidente. São vidas humanas desgastadas,

pessoas vergastadas pelo tempo, com a saúde debilitada, com sua família

desestruturada em função de pagamentos que não foram feitos pelo Estado -

pagamentos de salários, precatórios alimentícios.

Não é possível que pensemos única e exclusivamente no equilíbrio financeiro das

contas de Minas Gerais. É preciso buscar também o equilíbrio das famílias dos
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mineiros, pois milhares delas estão sofrendo pelo não pagamento dos precatórios.

Veja, Sr. Presidente, que se trata de direitos adquiridos. São pessoas que têm a

receber R$100.000,00, R$200.000,00, R$500.000,00, até R$1.000.000,00, e que na

conciliação do precatório ainda têm de aceitar um abatimento de 30%, recebendo só

70%. Mesmo aceitando a conciliação, essas pessoas não têm a possibilidade de ver

entrarem nos cofres de suas famílias, para resolver os seus problemas mais básicos,

os recursos a que têm direito há 10, 20, 30 anos.

Temos casos que estão tramitando há 45 anos. Recursos que as pessoas

perderam ao longo de toda a sua vida. Não posso acreditar, Sr. Presidente. Não

acredito mesmo que o nosso Governador tenha permitido que a Secretaria de

Fazenda usasse os precatórios para o equilíbrio de receita. Não posso entender e

não entenderei jamais, humano como é o nosso Governador, que fez o Projeto

Travessia, o Copanor, investimentos diferenciados nas regiões mais pobres do

Estado, e que tem excelentes programas sociais em Minas Gerais. Não posso

compreender que nosso Governador não imponha à Secretaria de Fazenda uma

parcela de dinheiro para pagar os precatórios alimentares de milhares e milhares de

pessoas que estão dependendo dele.

A minha preocupação é tão forte que, como sou advogado, tomei a liberdade de ir à

OAB e procurar pelo Dr. Baracho para sugerir a ele que fossemos ao Secretário de

Fazenda, propor ao Presidente do Tribunal que façamos a reunião no próximo dia 8

de maio, às 11 horas da manhã, na Central de Precatórios do Tribunal de Justiça, no

Anexo 2 da Rua Goiás, e possamos, de uma vez por todas, colocar um ponto final

nessa angústia, nesse desespero de várias pessoas que defendemos há dois anos

seguidos nesta Assembleia. Todos os Deputados ficaram sensíveis a essa causa e

aprovaram uma lei que determina a prioridade do pagamento e, de repente, esse

pagamento é estancado, paralisado. As esperanças de muitas pessoas foram por

água abaixo neste exercício de 2009.

Existe crise, Sr. Presidente? Existe. Existe redução de receita? Existe. Mas

sabemos muito bem que, se o Governador Aécio Neves souber que a Secretaria de

Fazenda está cometendo esse impropério, esse equívoco, esse erro violento,

certamente haverá de corrigi-lo. Tanto é verdade, que, ainda nesta semana, críticas
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apareceram em relação aos cortes propostos no Orçamento do Estado, e não foram

feitos. Ao contrário, foram ampliados os investimentos na área da defesa social,

porque a criminalidade é um problema muito grave em Minas, e o Governador foi

sensível, está investindo mais do que o previsto na área prisional, na construção de

cadeias, penitenciárias, na melhora de condição do policiamento para reduzir a

criminalidade em Minas Gerais - e ela está sendo reduzida.

Não podemos entender a Secretaria de Fazenda sem ouvir o Governador. Tenho a

certeza de que o Governador Aécio Neves não foi ouvido, porque a sensibilidade dele

é muito maior do que se imagina e acredito que ele não permitiria que esse corte

fosse feito.

Aqui, Sr. Presidente, vai um apelo não apenas à Secretaria de Fazenda, mas,

sobretudo, à Secretaria de Planejamento e à querida Renata Vilhena. Que revejam os

cortes, que não permitam que se cometa esse crime contra milhares e milhares de

idosos que estão aguardando a promessa que foi feita na Assembleia, com a lei que

aprovamos, com o aceno feito pelo Governador, tendo o Tribunal de Justiça criado

um sistema de conciliação e ajudado a resolver esse problema. Não podemos

acreditar que o Governador Aécio Neves saiba disso. Temos a certeza, Sr.

Presidente, de que ele não sabe. Não se pode paralisar o pagamento dos precatórios

alimentares, pois são direitos adquiridos pelo servidor público em virtude do seu

trabalho. Muitos deles já são falecidos, seus filhos já estão velhos, com suas famílias

passando necessidade, e o dinheiro no caixa do governo! Isso não pode continuar

ocorrendo, Sr. Presidente. Sei que o tempo desta discussão é curto e estou ciente

também, Sr. Presidente, do adiantado da hora. Se não pudermos discutir este

assunto nesta reunião, haveremos de discuti-lo amanhã.

Convido todos os interessados para, no dia 8 de maio, às 11 horas, no Anexo II do

Tribunal de Justiça, situado na rua Goiás, ajudar-nos a pressionar o Secretário de

Fazenda, para que retome o pagamento dos precatórios alimentares em Minas

Gerais.
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Questão de Ordem

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, solicito-lhe que determine, de plano, o

encerramento da reunião, tendo em vista que não há quórum para a continuação dos

trabalhos.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 30, 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 8ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 27/4/2009

Presidência do Deputado Ruy Muniz

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

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

Fábio Avelar - Exibição de vídeo - Palavras do Sr. José Soares Júnior - Entrega de

placa - Palavras do Sr. Renato Rabello - Apresentação artística - Palavras do Sr.

Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Doutor Viana - Fábio Avelar - Ruy Muniz - Sebastião Costa.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Ruy Muniz) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

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

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

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
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Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Hospital Vera Cruz pelos 60

anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Renato Rabello,

Diretor-Geral do Hospital Vera Cruz; Marcos Rabello, Presidente do Conselho do

Hospital Vera Cruz; Ilânio Starling, Vice-Presidente do Conselho do Hospital Vera

Cruz; o Revmo. Padre Augusto Pinto, Capelão do Hospital Vera Cruz; e os Exmos.

Srs. Castinaldo Bastos, Presidente do Sindicato dos Hospitais de Minas Gerais;

Aloísio Andrade, representando a Associação Comercial de Minas - AC Minas -; e

Deputado Fábio Avelar, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença do Exmo. Sr. Manuel Maurício

Gonçalves, 1º-Vice-Presidente do Conselho Regional de Medicina.

Execução do Hino Nacional

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

pelo Coral São Tarcísio, sob a regência de Márcio Henrique Alves.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Fábio Avelar

Boa-noite. Inicialmente saúdo o Deputado Ruy Muniz, que representa o Exmo. Sr.

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Alberto

Pinto Coelho. Quero falar da nossa satisfação, Deputado Ruy Muniz, por V. Exa.

estar presidindo hoje a nossa cerimônia, V. Exa. que é médico e pessoa que tem

larga experiência nessa área. Agradeço sua presença e a condução dos nossos

trabalhos.

Desejo cumprimentar o Dr. Renato Rabello, Diretor-Geral do Hospital Vera Cruz; o

Dr. Marcos Rabello, Presidente do Conselho da instituição; o Dr. Ilânio Starling, Vice-

Presidente do Conselho da instituição; o Padre Augusto Pinto, Reverendíssimo

Capelão do Hospital; o Dr. Castinaldo Bastos, Presidente do Sindicato dos Hospitais

de Minas Gerais; e o Sr. Aloísio Andrade, representando a AC Minas. Quero ainda

cumprimentar todos os presentes e representantes da imprensa. Também desejo
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saudar com muita satisfação todas as pessoas que têm ligação com o Hospital Vera

Cruz, seus funcionários, e fazer referência aos assessores da Assembleia, que nos

ajudaram a organizar este evento. Então, é com satisfação muito grande que estamos

aqui hoje recebendo todos vocês.

Para mim, falar sobre a atividade médico-hospitalar é sempre motivo de satisfação

pessoal, pois reaviva a memória do meu saudoso pai, Dr. Lindouro Avelar. Meu pai,

por mais de meio século, dedicou a sua vida profissional ao exercício da medicina,

atendendo principalmente à população da minha querida cidade de Lagoa Santa, em

todos os seus segmentos sociais.

E, para mim, que ainda menino acompanhei os passos de meu pai em sua jornada

médica, quer no consultório, quer em visita aos lares lago-santenses, sinto ser

sempre meritório e justo reconhecer o trabalho daqueles que se dedicam à vida

humana de forma tão próxima e decisiva.

Quero apenas abrir um parêntese neste momento. Confesso a todos os presentes

que a medicina teve sempre uma presença muito grande em minha vida, pois, como

disse anteriormente, meu pai, além de médico, era político. Foi político na minha terra

durante cinco mandatos, e ainda não tínhamos a reeleição. Foi também uma vida

inteira dedicada à política. A única estratégia que encontrei para ficar perto de meu

pai era exatamente acompanhá-lo nas visitas que fazia aos diversos lares da nossa

querida cidade. Tenho, assim, uma presença muito constante dessa área na minha

vida.

Aproveito a oportunidade para mandar um abraço para um irmão dele que está nos

assistindo neste momento, meu querido tio Nélson Avelar e, na sua pessoa, quero

cumprimentar toda a nossa família. Queria também fazer uma saudação especial

cumprimentando todos os médicos na pessoa de um grande amigo, que também

cuida das minhas coronárias. Estou fazendo referência ao nosso querido amigo Dr.

Paulo Kleber Avelar, com quem brinco no consultório dizendo que ele é meu primo

rico. Obrigado pela presença, Dr. Paulo. É um prazer enorme tê-lo conosco aqui.

Por tudo isso, ao ver aprovado por quase todos os Deputados o requerimento

propondo esta homenagem, fiquei sensibilizado com o apoio dos meus colegas. É

bom salientar que, quando eu mencionava que se tratava de uma homenagem ao
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Hospital Vera Cruz, todos tinham um prazer muito grande em assinar. Só não o

fizeram todos os Deputados da Casa porque às vezes é difícil encontrá-los, por

motivo de viagem. Além disso, não gostamos de postergar muito o colhimento das

assinaturas, pois se exige o número regimental mínimo de 26 Deputados. Mas

confesso que colhemos a assinatura da quase totalidade dos 77 Deputados desta

Casa, tendo em vista o respeito que todos têm pelo trabalho prestado pelo nosso

Hospital Vera Cruz.

Falar do Vera Cruz é fazer referência à qualidade de atendimento, ao conhecimento

científico avançado, à modernidade em tratamento de saúde, à excelência do corpo

médico, às ótimas instalações e aos equipamentos de alta eficiência, além de possui

tradição e pioneirismo em cirurgias e procedimentos de reconhecida complexidade,

bem como apurado controle do processo de infecção hospitalar, esse grande desafio

que a área da saúde enfrenta na atualidade.

Para lembrança daqueles que participaram do percurso histórico que abrange a

criação e o desenvolvimento do Vera Cruz até o atual estágio, bem como para

conhecimento das gerações mais novas, é necessário mencionar e honrar sempre os

nomes dos que idealizaram e deram a arrancada inicial na construção desse grande

empreendimento. Refiro-me aos grandes fundadores do Hospital, os Drs. Ajax

Rabello, engenheiro, e Antônio Figueiredo Starling e Sylvio Miraglia, médicos. São

essas personalidades que iniciaram essa obra, sendo os representantes da primeira

geração de construtores do Vera Cruz. Não é difícil imaginar as dificuldades

enfrentadas por esses idealistas para a elaboração do projeto, a viabilização dos

recursos financeiros necessários e o início das obras. Tudo se desenrolou num

período político conturbado, pois a Segunda Guerra Mundial estava em pleno

andamento e ainda não apresentava sinais de seu final, com a vitória aliada em 1945.

Em razão disso, foi prevista em projeto, e efetivada, a construção de abrigo

antiaéreo no local da obra, no primeiro andar do hospital. Durante a construção, que

se estendeu por seis anos - de 1943 a 1949 -, foi inabalável a fé, o entusiasmo e o

empenho dos Drs. Ajax Rabello, Antônio Figueiredo Starling e Sylvio Miraglia,

contagiando todos os que foram tocados por esse ideal e se envolveram na sua

concretização. Uma vez inaugurada, passou a população de Belo Horizonte a contar
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com essa nova e aparelhada unidade hospitalar, que, desde o princípio, demonstrou

permanente compromisso com a qualidade do atendimento. Esse foi o grande

trabalho da primeira geração de empreendedores-fundadores do Vera Cruz, cuja

contribuição para a sociedade ficará registrada na memória de todos nós.

Passaram-se os anos, o trabalho prosseguiu com o aprimoramento contínuo dos

serviços. Com o suceder dos acontecimentos, veio a segunda geração de

fundadores, integrada por nomes dignos de igual respeito, como os do Dr. Ilânio

Starling, hoje Vice-Presidente do Conselho, e sobrinho do Dr. Antônio Figueiredo

Starling, e do Dr. Sebastião Correa Rabello, filho do Dr. Ajax Rabello. Coube ao Dr.

Sebastião o mérito de ter trazido para Minas Gerais, em 1953, os serviços de cirurgia

cardiovascular. Os novos procedimentos cirúrgicos, aliados à contínua modernização

técnica e científica, à formação de um corpo médico de crescente excelência e à

aquisição de equipamentos de primeira linha, marcaram a atuação dessa segunda

geração de fundadores.

A terceira geração tem à frente o Dr. Renato Rabello, cirurgião cardiovascular que

ocupa a Diretoria-Geral, e o Sr. Marcos Rabello, Presidente do conselho, filhos do Dr.

Sebastião Rabello. A tônica do trabalho desses novos empreendedores continua a

ser a melhora constante dos serviços e a excelência do conhecimento técnico-

científico visando à qualidade do atendimento à população. Acrescente-se a isso a

ampliação das instalações e aquisição de novos equipamentos, a reestruturação

interna e o aprimoramento geral das atividades hospitalares, inclusive as de

desenvolvimento gerencial, o que conferiu ao Vera Cruz a certificação Organização

Nacional de Acreditação - ONA -, nível 2, que é o reconhecimento oficial no segmento

hospitalar pela excelência dos serviços. Hoje, o hospital conta com excelentes

instalações e equipamentos, incluindo-se UTI adulto, ultra-som, unidades

coronarianas, tomografia, 157 leitos, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico, centro

de estudos, refeitório e capela, entre outros.

É fundamental ressaltar que, ao longo desse tempo em que essas três gerações

vêm atuando, tem sido essencial a contribuição, muitas vezes anônima, dos

funcionários, equipes de enfermagem, pessoal administrativo, de serviços auxiliares e

colaboradores da entidade. Sem eles seria impossível chegar a este tempo presente
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de realizações e de sucesso. Parabéns, portanto, a todos os funcionários e amigos do

Vera Cruz.

Quero, neste momento, dirigir uma palavra de agradecimento especial à assessora

de “marketing” do Vera Cruz, Rachel Rabello, também filha do Dr. Sebastião Rabello,

cuja contribuição foi extremamente importante para a realização desta cerimônia.

Em decorrência do admirável histórico desse hospital modelar, pela grandeza social

e científica de suas realizações, pela confiança que temos em seu futuro, parabéns

ao Vera Cruz, a seus Diretores, conselheiros, funcionários e colaboradores por esses

60 anos de ótimos serviços prestados ao nosso povo. A certeza de seu futuro de

crescente sucesso será sempre motivo de tranqüilidade e segurança nos lares

mineiros e brasileiros.

Finalmente, mais uma vez, quero deixar registrada a minha gratidão aos meus

colegas Deputados que, quase por unanimidade, assinaram comigo o requerimento

que deu origem a esta homenagem, que não é da Assembleia Legislativa de Minas

Gerais, que não é minha, que não é dos demais Deputados, que é, na realidade, uma

homenagem do povo mineiro aos excelentes serviços prestados por essa importante

instituição. Parabéns, Vera Cruz, e muito obrigado.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Sr. José Soares Júnior

Sr. Presidente desta solenidade, Deputado Ruy Muniz; Dr. Renato Rabello, que

representa nesta oportunidade a entidade homenageada; Sr. Deputado Fábio Avelar,

autor do requerimento que deu origem a esta homenagem; demais componentes da

Mesa; senhoras e senhores, mais uma vez sirvo-me da generosidade do Deputado

Fábio Avelar, Presidente da Comissão de Meio Ambiente desta Casa, que, na

condição de autor do requerimento que motivou esta reunião, concedeu-me

previamente, assim como fez o Deputado Ruy Muniz, na condição de Presidente, a

oportunidade de poder manifestar desta tribuna meu apreço pela entidade objeto

desta homenagem.
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Digo isso porque esta é a segunda vez que uma iniciativa do ilustre parlamentar

Deputado Fábio Avelar cruza minha vida. E vida é o bem que inspira e motiva toda a

competente equipe desse hospital. E uma segunda chance de vida foi o que eles,

capitaneados pelo competente e vocacionado Dr. Renato, proporcionaram-me, há

uns quatro anos, momento em que me encontrava acometido por uma enfermidade

de proporções graves.

Muitos dos detalhes, circunstâncias e situações que vivi sob aquelas condições

mereceriam citação se o tempo assim me permitisse. Para que os senhores tenham

idéia, há até mesmo momentos curiosos de descontração. E é claro que isso só foi

possível graças à percepção que minha família e eu tivemos a partir das

demonstrações de atenção, cuidado e extremo profissionalismo. E essas

demonstrações foram uma constante em todas as etapas de minha passagem por

essa instituição.

Portanto, minha presença aqui hoje é prova inconteste do talento e da capacidade

dos profissionais altamente qualificados que integram aquele time de excelência.

Minha vida foi restituída na plenitude das minhas capacidades físicas e mentais.

E, apesar da importância que a equipe teve na minha vida, fato que me esforço

para tentar enaltecer, deve-se dizer que esta é apenas uma rotina no histórico do

Hospital. Basta que, para isso, observemos - sem muito esforço -, quando

transitarmos pela Av. Barbacena, as faixas de agradecimento às portas do referido

Hospital. São inúmeras as famílias que deixam registrados ali seus eternos

agradecimentos aos profissionais que promovem uma verdadeira bênção na vida de

seus entes queridos. Muito obrigado a todos.

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante o Deputado Ruy Muniz, representando o Presidente da

Assembleia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a entrega ao Sr. Renato

Rabello, Diretor-Geral do Hospital Vera Cruz, de placa alusiva a esta homenagem. A

placa contém os seguintes dizeres: “Tendo como maior patrimônio o ser humano, o

Hospital Vera Cruz cumpre, com dedicação, ética e competência, a sua missão de

cuidar de vidas. Um dos hospitais mais tradicionais de Minas Gerais, a instituição se

destaca pelo excelente atendimento e pelas ações sociais e educativas que
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desenvolve. A homenagem da Assembleia de Minas ao Hospital Vera Cruz, no ano

em que este celebra 60 anos de sucesso e de credibilidade.”.

O Sr. Presidente - Convido o Deputado Fábio Avelar para nos acompanhar para

conjuntamente fazermos a entrega da placa ao Dr. Renato.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Renato Rabello

Exmos. Srs. Deputados Fábio Avelar e Ruy Muniz; Drs. Marcos Rabello, Ilânio

Starling, Castinaldo Bastos; Pe. Augusto, amigos, colegas e famílias, “É com o

coração que se vê corretamente; o essencial é invisível aos olhos”, uma citação do

“Pequeno Príncipe”. É com grande orgulho que hoje o Hospital Vera Cruz recebe esta

homenagem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nossa história de 60 anos

de serviços prestados à comunidade mineira confunde-se com a história política de

nosso Estado, em que grandes homens sempre lideraram o cenário político de nossa

nação. O Hospital Vera Cruz nasceu em 1949, no período pós-guerra, tomando a

forma de um grande sonho de seus fundadores, Drs. Ajax Correa Rabello, Antônio

Starling e Sylvio Miraglia, que naquela época vislumbraram a necessidade de

expansão da rede de saúde na Capital mineira.

Fruto de grande esforço, nascia o projeto de um hospital moderno e que fosse

capaz de atender as expectativas da então crescente e exigente população mineira.

Construído em bases sólidas, o Hospital Vera Cruz logo se destacaria como uma

instituição de ponta, agregando os melhores médicos em seu corpo clínico e já

demonstrando sua característica mais marcante: o pioneirismo em procedimentos de

alta complexidade, que o projetaria no cenário nacional.

O hospital realizou a primeira cirurgia cardíaca no Estado pelas mãos do Dr.

Sebastião Rabello, assim como se destacou com o pioneirismo da equipe de

neurocirurgia, comandada pelo Dr. Francisco Rocha, sendo também o primeiro

hospital a implantar um serviço de controle de infecção hospitalar, entre tantas outras

realizações.

Nesses 60 anos de história, muitas foram as pedras no caminho de um setor que

sempre passou por dificuldades em nosso país, que, no entanto, sempre foram

vencidas, seguindo os princípios de nossos fundadores. Ética, qualidade,
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competência, criatividade são fundamentos que sempre nortearam nossas decisões.

Tendo como missão prestar uma assistência médico-hospitalar resolutiva e

humanizada, construída por pessoas motivadas e envolvidas, com alto valor para o

cliente, o Hospital Vera Cruz segue seu caminho como uma das mais tradicionais e

valorizadas instituições de saúde de nosso Estado.

Atualmente, estamos na terceira geração familiar no comando da empresa. Juntos,

a família Rabello e Starling continuam a escrever capítulos de bravura, com muitas

batalhas e muitas vitórias. Seguindo os preceitos mais modernos de governança

corporativa, com um conselho de administração atuante e uma gestão

profissionalizada, o Hospital Vera Cruz avança para o futuro. Enorme é a nossa

responsabilidade de levar adiante esse sonho, o qual só é possível graças ao apoio e

trabalho de nossos colaboradores e parceiros.

Gostaria de, em nome do Hospital Vera Cruz, agradecer a todos que, direta ou

indiretamente, contribuíram para essa história tão bonita. Ao conselho de

administração, no qual nossos acionistas traçam o caminho a ser percorrido; à nossa

diretoria, sempre pronta a buscar os melhores resultados; ao nosso competente corpo

clínico, sempre fiel aos princípios de ética e qualidade; ao nosso corpo de

funcionários, sempre prontos a novos desafios com muita eficiência; aos nossos

parceiros que abraçam nossa luta conosco; e aos nossos clientes que sempre

depositaram sua confiança em nosso trabalho, meu muito obrigado.

Hoje o Hospital Vera Cruz é o espelho de muito trabalho e dedicação, buscando a

melhora contínua de seus processos e de seus resultados. Muitas também serão as

dificuldades no futuro, porém, com a mesma garra e coragem, haveremos de vencê-

las. Gostaria de fazer um agradecimento especial à memória dos Drs. Sebastião

Rabello e Sylvio Miraglia, cujo exemplo de competência, ética, bondade e respeito ao

ser humano tanto nos influenciaram. Agradeço também em especial aos acionistas a

confiança depositada em mim na direção do Hospital e aos amigos que tanto nos

ajudaram nos momentos de dificuldades. Agradeço ainda a nossas famílias a

compreensão e o apoio em todos os momentos dessa caminhada, perdoando nossa

ausência em várias ocasiões em que a empresa precisou de nossa presença.

Obrigado a todos os amigos do Hospital Vera Cruz.
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Apresentação Artística

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coral São Tarcísio, que executará as

músicas “Prece ao vento”, de Fernando Mendes; “Quem sabe?”, de Carlos Gomes;

“Só você vai me fazer feliz”, de Elvis Presley; e “Aleluia”, de Haendel.

- Procede-se à apresentação artística.

Palavras do Sr. Presidente

Sr. Diretor-Geral do Hospital Vera Cruz, Dr. Renato Rabello; Sr. Presidente do

Conselho desse Hospital, Dr. Marcos Rabello; Sr. Vice-Presidente do Conselho desse

Hospital, Dr. Ilânio Starling; Reverendíssimo Capelão Pe. Augusto Pinto; Sr.

Presidente do Sindicato dos Hospitais de Minas Gerais, Dr. Castinaldo Bastos; Exmo.

Sr. Aloísio Andrade, representante da ACM-MG; Dr. Élton de Freitas, nosso

conterrâneo, Presidente da Unimed-BH; Exmo. Sr. Deputado Fábio Avelar, autor do

requerimento que deu origem a esta homenagem; senhoras e senhores e

telespectadores da TV Assembleia, há 60 anos, no mês de abril de 1949, surgia na

Avenida Barbacena, em Belo Horizonte, o Hospital Vera Cruz, tornando realidade o

ideal humanístico e cristão dos médicos Sylvio Miraglia e Antônio Starling, em

parceria com o Eng. Ajax Rabello. Numa demonstração de pioneirismo e

modernidade, realizou, em muito pouco tempo, a primeira cirurgia cardíaca em nosso

Estado, feita pelas mãos competentes do Dr. Sebastião Rabello, pai do Dr. Renato

Rabello.

Além da saúde coletiva, os descendentes de Ajax Rabello impulsionariam o

desenvolvimento de Minas Gerais por meio de inúmeras realizações na construção

civil, com o competentíssimo trabalho das construtoras Tratex e Servix e ainda com

as decisivas atividades financeiras geridas pelo Banco Rural. Mas é, com certeza, a

área hospitalar que tem correspondido à esperança de várias gerações de mineiros

que vêem garantidos seu bem-estar e sua saúde no Hospital Vera Cruz.

Nestas seis décadas, toda a equipe do Vera Cruz, hoje dirigida pelo Dr. Renato

Rabello, conseguiu a confiança e o respeito da população com a sua permanente

atualização, sabiamente mesclada à tradição, humanizando um estabelecimento que

se tornou referência mundial no controle da infecção hospitalar. Ali os cidadãos

mineiros habituaram-se a encontrar profissionais dedicados à vida de seus
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semelhantes, trazendo aos pacientes uma melhora na sua qualidade de vida, além de

conforto às suas famílias. O Vera Cruz é o grande exemplo de como a medicina, nos

últimos anos, sofreu um surpreendente avanço, exibindo modernidade tecnológica na

planta física, nos equipamentos, nos instrumentais, na administração, no

conhecimento e na especialização de seus funcionários. Franca demonstração de

que não é possível exercer a medicina sem dar valor à vida, o hospital é também

modelo de competência, credibilidade social e excelência.

Assim, a Fundação Nair Vilella Rabello realiza cirurgias a preço de custo, já que os

médicos doam seu trabalho a pacientes em situação de pobreza. A Fundação presta

aos necessitados um atendimento solidário também na linha de saúde preventiva,

beneficiando crianças, adolescentes, gestantes e idosos. Por tudo isso, a Assembleia

mineira reconhece no Vera Cruz toda uma história de qualidade e engrandecimento

da categoria médica. Acostumamo-nos a encontrar em seus quadros grandes

vocações voltadas a um profundo respeito pela vida humana.

Ao pensarmos em profissionais de saúde tão competentes em sua cotidiana

dedicação, somos levados a lembrar as palavras do médico e escritor Pedro Nava em

sua posse na Academia Nacional de Medicina: “Peço que me recebam como quem

tem sido médico e tem exercido a medicina na certeza absoluta das suas

possibilidades de sedar a dor e retardar a morte”. É dessa maneira que a Assembleia

recebe e homenageia hoje essa constelação de profissionais de primeira grandeza:

médicos e servidores do Hospital Vera Cruz.

Se projetarmos o futuro desse Hospital, continuaremos, em nome de todos os

mineiros, confiando nos avanços da medicina para a superação das doenças e dos

sofrimentos, pois temos a plena certeza de que disporemos de uma casa médica que

respeita a vida humana em sua vulnerabilidade e em sua dignidade, proporcionando-

nos dias melhores e minimizando nossos sofrimentos.

Registro também o agradecimento do nosso locutor, José Soares Júnior, que foi

salvo pelas mãos do Dr. Renato Rabello, no Hospital Vera Cruz. Obrigado, Dr.

Renato, em nome de todos os mineiros.

A medicina que traz a marca do Vera Cruz e a tradição dos seus fundadores

permite-nos encarar as próximas décadas com fé e alento. Muito obrigado.
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Encerramento

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

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

Deputadas e os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 28, 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 28/4/2009.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/4/2009

Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique

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

Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Relatórios: Relatório Final

da Comissão Especial das Serras da Calçada e da Moeda; requerimento do

Deputado Juarez Távora; aprovação do requerimento - 2ª Fase: Discussão e Votação

de Proposições: Votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.948/2008; aprovação

na forma do Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 964/2007;

aprovação com a Emenda nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.561/2008; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 2.690/2008; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão,

em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.578/2008; aprovação na forma do vencido em 1º

turno - 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 - Alencar da

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

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

Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico

Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma

Diniz - Domingos Sávio - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim
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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 - 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.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - 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)

1ª Fase

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Nos termos do edital de convocação,

a Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de

pareceres, de requerimentos e de relatórios.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os

Requerimentos nºs 3.054, 3.081 e 3.084/2008, 3.214 e 3.274/2009, apreciados na

ordinária realizada hoje, à tarde.

Discussão e Votação de Relatórios

O Sr. Presidente - Relatório Final da Comissão Especial das Serras da Calçada e

da Moeda, incluído em ordem do dia nos termos do parágrafo único do art. 114 do

Regimento Interno. Vem à Mesa requerimento do Deputado Juarez Távora,

solicitando o adiamento da discussão do relatório. Em votação, o requerimento. As
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Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado.

2ª Fase

Discussão e Votação de Proposições

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.

Votação, 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 votação, o Substitutivo nº 1. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº

2.948/2008 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 964/2007, do Deputado Délio Malheiros,

que obriga as instituições financeiras a advertir os usuários de seus serviços sobre

fraudes. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a

Emenda nº 1, que apresenta. As Comissões de Defesa do Consumidor e de

Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da

Comissão de Justiça. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os

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

Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em

1º turno, o Projeto de Lei nº 964/2007 com a Emenda nº 1. À Comissão de Defesa do

Consumidor.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.561/2008, do Deputado Agostinho

Patrús Filho, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Desterro de

Entre-Rios o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça perdeu prazo para emitir

parecer. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na
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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, em 1º turno, o Projeto de Lei nº

2.561/2008 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.690/2008, da Deputada Ana Maria

Resende, que dispõe sobre a afixação de aviso sobre o direito do idoso de ter

acompanhante nas unidades de saúde do Estado de Minas Gerais. A Comissão de

Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que

apresenta. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Justiça. Em votação, o Substitutivo

nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

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

Lei nº 2.690/2008 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão do Trabalho.

Discussão, em 2º 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 Administração Pública opina pela

aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não

há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e

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

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.578/2008 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Encerramento

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

reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de

amanhã, dia 29, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a

ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.

Levanta-se a reunião.
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ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SAÚDE E DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/8/2007

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Hely Tarqüínio, Carlos Pimenta e Doutor Rinaldo, membros da Comissão de Saúde; a

Deputada Maria Lúcia Mendonça e os Deputados Deiró Marra, Carlin Moura e

Vanderlei Jangrossi, membros da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática. Está presente, também, o Deputado Délio Malheiros. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Deiró Marra, dispensa a leitura da

ata da reunião 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 898/2007, do Deputado Délio Malheiros, que dispõe sobre a

comercialização de lanches e bebidas em escolas no Estado. A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir a Sra. Lúcia Vieira Sarapu, Coordenadora

de Projetos da Secretaria de Educação; o Sr. Felipe França e a Sra. Joana Almeida

dos Reis, Nutricionistas do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional da Secretaria

de Saúde; o Sr. Ulysses de Oliveira Panisset, Presidente do Sindicato das Escolas

Particulares de Minas Gerais; a Sra. Márcia Regina Mazalotti Teixeira, Conselheira do

Conselho Regional de Nutricionistas de Minas Gerais; e o Sr. Enio Cardillo Vieira,

Professor Emérito do Departamento de Bioquímica e Imunologia da UFMG, que são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado

Délio Malheiros, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, com a participação

da Sra. Terezinha Viana Brasileiro da Conceição, nutricionista; do Sr. Paulo de Tarso

Mariano, Presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de

Contagem - Comsan -, e da Sra. Joaquina Júlia Martins, Presidente do Consea,

conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público
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em geral, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Domingos Sávio - Gláucia Brandão - Carlos

Pimenta.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/4/2009

Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo

Valadares, Adalclever Lopes e Juarez Távora, membros da supracitada Comissão.

Está presente, também, o Deputado Fábio Avelar. 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 reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e votar proposições da Comissão e comunica o

recebimento da seguinte correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na

data mencionada entre parênteses: ofícios da Sra. Maria Inez de Carvalho,

Presidente da Câmara Municipal de Caldas, e do Sr. Fuad Noman, Secretário de

Transportes (3/4/2009). O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

2.980/2009 (Deputado Irani Barbosa) e 2.987/2009 (Deputado Rêmolo Aloise), no 1º

turno; e 3.107/2009 (Deputado Adalclever Lopes), 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. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 3.528 e 3.530/2009. Passa-se

à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do

Deputado Fábio Avelar em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

para discutir a situação do novo anel viário de contorno norte da Região Metropolitana

de Belo Horizonte. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
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presença 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.

Gustavo Valadares, Presidente - Juarez Távora - Célio Moreira.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

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

8/4/2009

Às 9h33min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Lúcia

Mendonça (substituindo o Deputado Delvito Alves, por indicação da Liderança do

DEM) e os Deputados Chico Uejo, Ronaldo Magalhães e Sebastião Costa, membros

da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Chico Uejo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Sebastião Costa, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na

pauta. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão

e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, é aprovado, no 1º turno, o parecer que conclui pela juridicidade,

pela constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 2.936/2008 na forma

do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sebastião Costa). Passa-se à 2ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em

turno único, o parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do

Projeto de Lei nº 3.140/2009 (relator: Deputado Chico Uejo). Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença 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.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves - Gilberto Abramo - Sebastião Costa

- Ronaldo Magalhães - Padre João.
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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/4/2009

Às 9h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Doutor Rinaldo, Fahim Sawan e Ruy Muniz, membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Sebastião Helvécio. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Fahim Sawan, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater as

dificuldades de contratação e manutenção de médicos no Programa Saúde da

Família e as possíveis soluções para o problema e a discutir e votar proposições da

Comissão. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as Sras. Juliana

Barbosa e Oliveira, Superintendente de Gestão de Pessoas e Educação em Saúde,

representando Marcus Pestana, Secretário de Estado de Saúde; Carmen Araújo

Maia, Gerente de Gestão do Trabalho, Educação e Saúde da Secretaria Municipal de

Saúde de Belo Horizonte; e Sônia Gesteira de Matos, Gerente de Atenção

Especializada da Secretaria Municipal de Saúde, representando Marcelo Gouvêa

Teixeira, Secretário Municipal de Saúde de Belo Horizonte; Ruth Borges Dias,

Presidente da Sociedade de Medicina da Família e Comunidade, representando José

Carlos Vianna Collares Filho, Presidente da Associação Médica de Minas Gerais; o

Sr. João Batista Gomes Soares, Presidente do Conselho Regional de Medicina; as

Sras. Magali Rodrigues de Brito Araújo, Secretária Municipal de Saúde de Sarzedo,

representando Antônio Carlos Figueiredo Nardis, Presidente do Conselho Nacional de

Secretários Municipais de Saúde - Conasems -; Rosa Malena Delbone de Faria,

Coordenadora da Faculdade de Ciências Médicas - Unifenas - e os Srs. Allan Cláudio

Queiroz Barbosa, responsável técnico do PSF da Secretaria de Estado da Saúde,

representando Marcus Pestana, Secretário de Estado de Saúde; e Ricardo do

Nascimento Rodrigues, representando Cristiano Gonzaga da Matta Machado,

Presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de Minas Gerais, que são convidados

a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra aos Deputados Carlos

Mosconi e Fahim Sawan, autores do requerimento que deu origem ao debate, para
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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. 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 Ruy Muniz, em que solicita seja

realizada audiência pública com a presença dos Vereadores que compõem a

Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Belo Horizonte e de representantes do

Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, para apresentar e discutir os

resultados do Fórum Metropolitano de Saúde, realizado em 2008. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos

convidados e do público em geral, convoca os membros da Comissão para a próxima

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

Sala das Comissões, 29 de abril de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Fahim Sawan - Ruy Muniz - Delvito Alves.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/4/2009

Às 10h15min, comparece no Salão da Igreja Evangélica do Município de Riacho

dos Machados o Deputado Sávio Souza Cruz, membro da supracitada Comissão.

Está presente, também, o Deputado Carlos Pimenta. O Presidente, Deputado Sávio

Souza Cruz, declara aberta a reunião e, nos termos do inciso III do art. 120 do

Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir, em audiência

pública, a reabertura de uma mina de ouro desativada há 10 anos, no Município de

Riacho dos Machados. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir a

Sra. Domingas da Silva Paz, Prefeita Municipal de Riacho dos Machados; os Srs.

José Santana, Deputado Federal; Carlos José dos Reis, Presidente da Câmara

Municipal de Riacho dos Machados; Antônio Pereira dos Santos, Prefeito Municipal

de Cristália; Antônio Pinheiro da Cruz, Prefeito Municipal de Rio Pardo de Minas;

Elpídio Ribeiro Neto, Prefeito Municipal de Serranópolis; Eli Soares Pereira, Vereador

à Câmara Municipal de Francisco Sá; Sargento Renilson, Comandante da Polícia

Militar de Riacho dos Machados; e Rui Souza Heinisch, Diretor de Meio Ambiente da
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Empresa de Mineração Riacho dos Machados, os quais são convidados a tomar

assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Carlos Pimenta, autor

do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de abril de 2009.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Gustavo Valadares - Rêmolo Aloise - Tiago Ulisses.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/4/2009

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Durval Ângelo, 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 subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a obter, em audiência pública, esclarecimentos

sobre a denúncia de transporte clandestino no Aeroporto Internacional Tancredo

Neves e a apreciar matéria constante na pauta. A Presidência comunica o

recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr. Marcelo Dumont Pires,

Promotor Substituto da 7ª Promotoria de Justiça da Comarca de Conselheiro Lafaiete,

prestando informações sobre denúncia de possíveis irregularidades e ilegalidades

ocorridas no interior do presídio desse Município, em atendimento a solicitação do

gabinete do Deputado Durval Ângelo; e de correspondência publicada no “Diário do

Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Aécio Rabelo,

Promotor de Justiça; Jairo Cruz Moreira, Secretário-Geral da Procuradoria-Geral de

Justiça; e Fabiano Ferreira Furlan, Coordenador da 9ª Promotoria de Justiça Militar

do Ministério Público do Estado (3/4/2009); Cláudia Edna Calhau de Castro e

Andrade, Delegada-Geral de Polícia Civil e Coordenadora do Núcleo de Gestão
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Prisional - SGPC -; Alan Carrijo Ramos, Promotor de Justiça; e Murilo Andrade de

Oliveira, Superintendente de Articulação Institucional e Gestão de Vagas da

Subsecretaria de Administração Prisional da Secretaria de Defesa Social (9/4/2009).

A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Willer Larry

Furtado, Superintendente-Geral da Infraero no Aeroporto Internacional de Confins;

Luiz Fernandes Rosa Júnior, Vereador da Câmara Municipal de Confins; Paulo

Rubens Pereira Diniz, Diretor de Fiscalização do DER-MG, representando José Elcio

Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG; Rogério César de Matos, Prefeito

Municipal de Lagoa Santa; Major PM Ailton Cirilo da Silva, Chefe da Seção de

Trânsito e Meio Ambiente, representando o Major PM Daniel Castelo Branco Avelar,

Policial Rodoviário Estadual; Cláudio Rodrigues dos Santos, Diretor-Superintendente

da Coopertramo; Wesley de Almeida Alves, Diretor-Presidente da Cooperfins, que

são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na qualidade de autor do

requerimento que deu origem ao debate, passa a fazer 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. Neste instante ausenta-se da reunião o Deputado Vanderlei Miranda. A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 1ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado

o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.493/2008 (relator:

Deputado Ruy Muniz, em virtude de redistribuição). Retorna à reunião o Deputado

Vanderlei Miranda e registra-se a presença da Deputada Maria Lúcia Mendonça.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos dos Deputados Durval Ângelo (7) em que solicita sejam

realizadas reuniões para, em audiência pública, com convidados que menciona,

discutir o direito à moradia, especialmente, as ocupações Dandara e Camilo Torres e,

no Município de São Francisco do Glória, para discutir a denúncia de ameaças de

morte a Vereadores dessa cidade; seja encaminhado ao Comandante-Geral da

PMMG pedido de providências com relação a ações de inteligência para coibir a
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suposta atuação de agentes de transporte clandestino na região do Aeroporto

Internacional de Confins; seja encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de

providências para designar um delegado titular que atue exclusivamente em Confins;

seja encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG e ao Chefe da Polícia Civil

pedido de providências para apuração de denúncias de atuação de milícias armadas

no Distrito de Tavares, no Município de Confins; sejam encaminhadas ao

Comandante-Geral da PMMG, ao Chefe da Polícia Civil, ao CAO do Patrimônio

Público, às Prefeituras de Confins e Lagoa Santa, à BHTRANS, ao DER-MG e à

Infraero cópias das notas taquigráficas desta reunião; seja solicitado ao DER-MG

cópia do relatório mensal da fiscalização realizada no entorno do Aeroporto

Internacional de Confins; e Durval Ângelo e Paulo Guedes em que solicitam seja

realizada reunião para, em audiência pública, no Município de São João das Missões,

com convidados que menciona, obter esclarecimentos sobre a situação do povo

indígena xacriabá e sobre a possibilidade de ter ocorrido a demarcação e a

homologação incompleta das terras ocupadas. 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.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 22/4/2009

Às 10h9min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Domingos Sávio (substituindo este ao Deputado

Deiró Marra, por indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 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 matéria constante na pauta e a discutir e
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votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência publicada no “Diário do Legislativo” na data mencionada entre

parênteses: ofícios dos Srs. Rogério Aoki Romero, Presidente do Fórum Nacional dos

Secretários e Gestores Estaduais de Esporte e Lazer; e Benedito Sinval Caputo da

Costa, Presidente da Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí (9/4/2009).

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs

3.085/2009 (relator: Deputado Carlin Moura); 3.095/2009 (relatora: Deputada Gláucia

Brandão); e 3.112/2009 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva), que receberam

parecer por sua aprovação. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº

3.578/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Registra-se a presença da

Deputada Maria Lúcia Mendonça. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados requerimentos dos Deputados Carlin Moura em que solicita reunião de

audiência pública para ouvir o Sr. João Carlos Bouzas Martins, Coordenador-Geral

Núcleo de Esportes de Base - Nuesba - da Universidade Federal de Viçosa, para

obter informações sobre projeto desenvolvido por esse Núcleo; Arlen Santigo em que

solicita reunião de audiência pública para debater o desmembramento do campus

avançado da Universidade Federal de Minas Gerais, no Município de Montes Claros,

declarando-o unidade autônoma; e Dalmo Ribeiro Silva em que solicita visita ao

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Inconfidentes. É recebido

requerimento do Deputado Durval Ângelo em que solicita reunião de audiência

pública para debater fatos noticiados pela imprensa relacionados com a Federação

Mineira de Futebol. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 29 de abril de 2009.

Gláucia Brandão, Presidente - João Leite - Carlin Moura.
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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/4/2009

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Juninho Araújo, Getúlio Neiva e Paulo Guedes, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia

Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Juninho Araújo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e acusa o

recebimento do Projeto de Lei nº 2.817/2008 em turno único, para o qual designou

como relator o Deputado Vanderlei Jangrossi. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o

Projeto de Lei nº 3.037/2009 (relator: Deputado Juninho Araújo), que recebeu parecer

por sua aprovação. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 3.564/2009.

Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.906 e 2.933/2008. 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 da Deputada Gláucia Brandão em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública para debater programas e projetos voltados à

promoção da música em Minas Gerais, com convidados que menciona; e do

Deputado Juninho Araújo em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

para debater a legalização das rádios comunitárias no Estado, com vistas a facilitar a

divulgação da cultura. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 29 de abril de 2009.

Gláucia Brandão, Presidente - Getúlio Neiva - Lafayette de Andrada.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE JOSÉ OSVALDO GUIMARÃES
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LASMAR PARA DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA

REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE, EM 23/4/2009

Às 9h46min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Vanderlei

Miranda, Gustavo Valadares e João Leite, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Vanderlei Miranda,

declara aberta a reunião e esclarece que não há ata a ser lida, por se tratar da

primeira reunião desta Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a

eleger o Presidente e o Vice-Presidente e designar o relator. O Presidente determina

a distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado João Leite para atuar

como escrutinador. Feita a apuração dos votos, verifica-se a eleição, por

unanimidade, dos Deputados Vanderlei Miranda e Gustavo Valadares para os cargos

de Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. O Deputado Gustavo Valadares é

empossado como Vice-Presidente e, em seguida, empossa o Deputado Vanderlei

Miranda como Presidente; este na oportunidade, designa o Deputado João Leite para

relatar a matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

reunião extraordinária, conforme edital a ser publicado, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2009.

Vanderlei Miranda, Presidente - Gustavo Valadares - André Quintão - João Leite.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

23/4/2009

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Domingos Sávio, Neider Moreira e Gustavo Valadares (substituindo o Deputado

Elmiro Nascimento, por indicação da Liderança do DEM), membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros,

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

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 comunica
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o recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Sr. Walison Rocha de Sousa,

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Belém; e de candidatos

aprovados em concurso da Secretaria de Fazenda para o cargo de Gestor

Fazendário, em 2007, publicados no “Diário do Legislativo” de 18/4/2009. O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.578/2008 no 2º turno (Deputado

Lafayette Andrada); e 2.936/2009, no 1º turno (Deputado Délio Malheiros). 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

2.578/2008 na forma do vencido em 1º turno (relator: Deputado Lafayette Andrada).

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs

2.882/2008 (relator: Deputado Neider Moreira); e 3.096/2009 (relator: Deputado Délio

Malheiros), 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, 29 de abril de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Ivair Nogueira - João Leite - Neider Moreira.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA

EXECUÇÃO DAS PENAS NO ESTADO, EM 24/4/2009

Às 10h15min, comparecem na Faculdade de Direito do Sul de Minas os Deputados

João Leite, 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 Presidência informa que a

reunião se destina a debater a questão da execução das penas no Estado e

comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Desembargador
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Sérgio Antônio de Resende, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, publicado

no “Diário do Legislativo” de 18/4/2009. A Presidência interrompe a 1ª Parte da

reunião para ouvir os Srs. Sérgio Franco de Oliveira Júnior, Juiz da 2ª Vara Criminal e

de Execução Penal do Município de Pouso Alegre; Carlos Eduardo Pinto, Delegado

Regional de Pouso Alegre; a Sra. Tereza Cristina Coutinho do Amaral Barroso,

Promotora da 6ª Promotoria de Justiça e Responsável pela Execução Penal; os Srs.

Carlos Abel Resende, Vice-Diretor, representando o Sr. Rafael Tadeu Simões, Diretor

da Faculdade de Direito do Sul de Minas; Alexandre Martins da Costa, Diretor de

Articulação de Atendimento Jurídico da Secretaria de Defesa Social; Leonardo

Brocaneli Fagundes, Superintendente Regional da Subsecretaria de Administração

Prisional - Suap - 6ª Risp; Rômulo Augusto Toledo Mota, Diretor-Geral do Presídio de

Pouso Alegre; Cristiano Maia Luz, Defensor Público de Pouso Alegre; Toni Mariosa,

Vice-Prefeito de Pouso Alegre; e Fabiano Torres Bastos, representando o Defensor

Público-Geral, Belmar Azze Ramos, 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 e passa à 3ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados requerimentos dos Deputados João Leite solicitando seja convidado o

Subsecretário Antidrogas, Sr. Clóvis Benevides, para prestar esclarecimentos sobre a

atuação da Subsecretaria Antidrogas e a relação com a execução das penas no

Estado; e Durval Ângelo solicitando que sejam convidados para participar de uma

reunião da Comissão o Fórum Permanente de Execução das penas e a Escola da

Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, a fim de exporem a experiência de êxito na

execução de penas; solicita, ainda, seja convidado o Desembargador Reinaldo

Ximenes, da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,



____________________________________________________________________________
76

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2009.

João Leite, Presidente - Durval Ângelo.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/4/2009

Às 16h7min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Durval Ângelo,

membro da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Padre

João, Weliton Prado, Eros Biondini e Carlin Moura. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que

a reunião se destina a discutir, em audiência pública, o direito à moradia,

especialmente, as ocupações Dandara e Camilo Torres. A Presidência interrompe a

1ª Parte da reunião para ouvir a Sra. Renata Gondim Costa, militante do Movimento

dos Sem-Terra - MST - e coordenadora da ocupação Dandara, representando o Sr.

Joaquim Martins Toledo, Dirigente do Movimento dos Sem-Terra, e os Srs. Cláudius

Vinícius Leite Pereira, Diretor-Presidente da Companhia de Urbanização de Belo

Horizonte - Urbel -, representando o Sr. Murilo de Campos Valadares, Secretário

Municipal de Políticas Urbanas; Padre Cássio Ferreira Borges, membro do Conselho

Diretor da Arquidiocese de Belo Horizonte, representando o Padre Ademir Ragazzi,

Vigário Episcopal para Ação Social e Política na Arquidiocese da Grande Belo

Horizonte; Afonso Henrique de Miranda Teixeira, Procurador de Justiça e

Coordenador do CAO-Conflitos Agrários; Joviano Gabriel Maia Mayer, Militante da

Entidade Brigadas Populares; Lacerda dos Santos Amorim, Coordenador do Fórum

de Moradia do Barreiro; Fábio Alves dos Santos, Professor do Serviço de Assistência

Judiciária PUC Minas; Adriano Ventura, Vereador, representando Luzia Ferreira,

Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte; e Marcelo Ribeiro Nicoliello,

Defensor Público, representando o Defensor Público-Geral, Belmar Azze Ramos, que

são convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Durval Ângelo, na condição de

autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais.

Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.
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Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas

taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

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

Sala das Comissões, 29 de abril de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Vanderlei Miranda - Gláucia Brandão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.124/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Juninho Araújo, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Associação Meninos Israelitas - Amis -, com sede no Município de

Ribeirão das Neves.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.124/2009 visa a declarar de utilidade pública a Associação

Meninos Israelitas - Amis -, com sede no Município de Ribeirão das Neves, cuja

finalidade precípua é implementar ações nas áreas da educação, da cultura e da

promoção social.

No cumprimento de seus propósitos, a Associação promove a defesa e a

conservação dos patrimônios histórico e artístico, por meio de palestras, debates de

conteúdos veiculados na mídia; oferece assistência social às pessoas carentes;

combate a fome e a pobreza; ministra aos filiados cursos profissionalizantes e de

aprimoramento com o intuito de inseri-los no mercado de trabalho; orienta sobre a

preservação do meio ambiente. Procura, no incentivo à paz e à harmonia, a

consolidação da ética, da cidadania e dos direitos humanos.



____________________________________________________________________________
78

Por todo o trabalho que realiza, acreditamos ser a instituição merecedora do título

de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.124/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.140/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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 examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme

preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.140/2009 tem por escopo seja declarado de utilidade pública o

Centro Social, Cultural e Catequético São Carlos Borromeu, com sede no Município

de Lagoa da Prata, entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 1976, que tem por

finalidade promover o desenvolvimento comunitário por meio da integração social e

melhoria da sua qualidade de vida, desenvolvendo ações no campo da assistência

social, educação e cultura.

A documentação anexada ao processo demonstra que essa instituição desenvolve

atividades diversas, sempre com o intuito de promover condições de melhoria na

qualidade de vida de seus associados e dos carentes em geral, num processo de

participação concreta na consolidação da cidadania, o que constitui valiosa parceria

com o poder público.

Por isso é oportuna a intenção de se lhe conceder a pretendida declaração de

utilidade pública.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.140/2009 em turno

único.

Sala das Comissões, 29 de abril de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 468/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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.

A seguir foi examinada quanto ao mérito pela Comissão de Segurança Pública, que

opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição

e Justiça.

Vem agora a matéria a essa Comissão para receber parecer, conforme normas

regimentais.

Fundamentação

O projeto de lei em análise visa obrigar os promotores de eventos públicos em geral

a fornecerem ao público orientações de segurança e em casos de emergência.

Constitui medida importante para a proteção e defesa da saúde humana e é um dever

do Estado e direito e responsabilidade de todos garantir a preservação da ordem

pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, conforme ordena nossa

Constituição Estadual, em seus arts. 2º, inciso V, e 136.

A Comissão de Constituição e Justiça nos alertou para a competência para legislar

sobre a proteção e defesa da saúde, que, conforme o inciso XII, “in fine”, do art. 24 da

Carta Magna, é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, cabendo à

União legislar sobre normas gerais.
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Assim, essa Comissão verificou que já existe no ordenamento do Estado a Lei nº

14.130, de 2001, que dispõe sobre a prevenção contra incêndio e pânico no Estado,

e, respaldada no princípio da consolidação das normas e na técnica legislativa,

introduziu a matéria objeto da proposição no texto dessa lei, ao apresentar o seu

Substitutivo nº 1. Assim, o art. 6º da referida lei, que dispõe ser obrigatória a presença

de responsável técnico, na forma estabelecida em regulamento pelo Corpo de

Bombeiros Militar de Minas Gerais, em evento público realizado no Estado, foi

acrescido de um parágrafo único estabelecendo que, antes do início de eventos que

reúnam público em ambientes fechados, serão fornecidas orientações sobre os

procedimentos de emergência e as normas de segurança para o local, a localização

dos extintores de incêndio e das saídas de emergência, além de outras informações

destinadas à prevenção de acidentes e pânico.

Tal solução nos parece a melhor encontrada e segue o mesmo entendimento das

Comissões que nos precederam. Trata-se de matéria relevante e de grande alcance

social, além de muito oportuna, haja vista o grande número de acidentes ocorridos no

País e em nosso Estado em eventos públicos, como “shows”, peças teatrais,

atividades religiosas e sessões de cinema, nos quais o socorro não foi eficaz, com

muitas vítimas, tendo algumas falecido.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário não há óbice à aprovação do projeto de

lei em análise, uma vez que sua implementação não representará gastos para o

Estado.

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, 29 de abril de 2009.

Zé Maia, Presidente - Juarez Távora, relator - Adelmo Carneiro Leão - Lafayette de

Andrada.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 724/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto em epígrafe dispõe sobre política

de prevenção, diagnóstico e tratamento da hipertermia maligna. A Comissão de

Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da

matéria com as Emendas nºs 1 a 3, que apresentou. A Comissão de Saúde deixou de

exarar o parecer no interregno a que se refere o art. 140 do Regimento Interno, tendo

sido a proposição, com fulcro nesse dispositivo, encaminhada a esta Comissão, que

passa a analisá-la quanto à repercussão financeira.

Fundamentação

O projeto de lei tem por objetivo instituir política para combater a hipertermia

maligna. O autor esclarece que ela é uma síndrome de origem farmacogenética, que

se manifesta quando o indivíduo é submetido a um fator desencadeante, durante uma

anestesia. Há um processo de hipermetabolismo e destruição de célula muscular,

consumo de grande quantidade de energia, elevação da temperatura, alterações

bioquímicas e hematológicas, podendo ocorrer a morte. A Comissão de Constituição

e Justiça, encontrando impropriedades na matéria, apresentou as Emendas nºs 1 a 3,

que acolhemos, e concluiu favoravelmente à proposição.

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,

ela poderá dar origem a um programa, quando haverá quantificação de metas físicas

e definição de dotação orçamentária. Esse momento poderia ser entendido como o

marco inicial efetivo da despesa pública, que deverá ser compatibilizada com as

demais receitas e despesas, preservando o equilíbrio orçamentário. Teremos a

oportunidade de fazer essa análise quando da tramitação das propostas

orçamentárias. Não vislumbramos óbice à implementação da política, em especial
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porque as despesas dela derivadas seriam de pequena monta e poderiam ser

realizadas gradualmente, de acordo com as disponibilidades.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

724/2007 com as Emendas nºs 1 a 3, apresentadas pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 29 de abril de 2009.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Juarez Távora.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.698/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o Projeto de Lei n° 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.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria, na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. A Comissão

do Trabalho, da Previdência e da Ação Social opinou pela aprovação da matéria na

forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constitu ição e Justiça, com a Emenda n°

1, de sua autoria. Vem agora a proposição em tela a esta Comissão, nos termos do

Regimento Interno, para receber parecer.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe objetiva tornar obrigatória a sinalização tátil, sonora e

visual nas dependências dos bens de uso público, nos termos definidos pela

ABNT/NBR 9.050/2004, de modo a garantir acessibilidade aos deficientes visuais e

auditivos.

A proposição se enquadra no paradigma de inclusão social e de efetividade do

exercício do direito de ir e vir das pessoas portadoras de deficiência, que, como

lembrado pela Comissão de Constituição e Justiça, encontra fundamento na

Constituição da República, no § 2° do art. 227 e no  art. 244, que dispõem sobre a
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acessibilidade em logradouros, edifícios de uso público e veículos de transporte

coletivo.

A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que os objetivos do autor do projeto

já foram atendidos com a edição da Lei n° 11.666, d e 1994, que dispõe sobre a

adoção, nos edifícios de uso público, das prescrições da ABNT para adequação de

edifícios e mobiliário urbano às pessoas portadoras de deficiência e prevê normas

específicas para a comunicação visual e sonora. A Comissão sugeriu a alteração do

texto do § 2° do art. 3° da referida lei, para expl icitar que, além das normas

específicas para a comunicação visual e sonora, são também obrigatórias as regras

da ABNT.

Deve-se ressaltar, no que se refere à sinalização tátil para deficientes visuais, que o

objetivo do projeto original também se encontra plenamente atendido pela Lei n°

11.666, uma vez que esta incorpora as regras da ABNT, na qual se incluem as

diversas formas de sinalização tátil, como as normas de colocação de piso tátil e

direcional para sinalização de mobiliário urbano.

Em análise de mérito pela Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social,

o projeto recebeu parecer pela aprovação na forma do substitutivo apresentado pela

Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1, que incluiu dispositivo para

alterar a redação do art. 1° da Lei n° 11.666, de 1 994, de modo a evitar uma

interpretação restritiva da norma, uma vez que esta faz referência a “portadores de

deficiência física”, quando existem múltiplas categorias de deficiências, devendo ser

adotado termo mais genérico.

Do ponto de vista financeiro, entendemos pertinentes o Substitutivo n° 1 e a

Emenda n° 1, uma vez que contribuem para a melhor a dequação do projeto ao

ambiente normativo e programático mineiro, além de aperfeiçoar legislação já em

vigor. De fato, a acessibilidade insere-se num cenário normativo e programático que

vem ganhando importância em nossa sociedade. Com o Decreto n° 43.926, de 2004,

que regulamenta a Lei n° 11.666, de 2004, criou-se,  no âmbito estadual, o Programa

“Acessibilidade Minas”, que se destina à adaptação dos prédios públicos. Tal

programa possui um papel fundamental na garantia do acesso e na efetivação dos

direitos da pessoa deficiente, tendo em vista que, apesar de ela encontrar acesso
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facilitado em grande parte das novas edificações privadas de uso público, como

estabelecimentos comerciais e casas de espetáculos, raros são os prédios de órgãos

e departamentos do poder público que possibilitam seu amplo acesso. Ao contrário, o

deficiente costuma encontrar nesses prédios obstáculos intransponíveis, o que,

muitas vezes, o impede de obter não apenas o acesso ao local, mas o acesso a

direitos que ele ali foi buscar.

Desse modo, considerando que o substitutivo e a emenda apresentados apenas

vieram a explicitar as exigências de sinalização que já eram obrigatórias nos termos

da Lei nº 11.666, de 1994, e considerando a existência de recursos orçamentários

destinados a adaptação e reforma de prédios públicos, entendemos que não há

geração de despesas novas nem repercussão financeira imprevista para o erário.

Ademais, o impacto econômico para o setor privado é mitigado, uma vez que a Lei n°

11.666, de 2004, se aplica aos projetos de arquitetura e engenharia que se

encontram em elaboração ou em execução e às reformas e obras de conservação,

conforme preconizam os incisos I e II do § 3° do ar t. 1°. As alterações propostas pelas

comissões anteriores corrigem, portanto, o impacto sobre o setor privado causado

pelo projeto original, visto que este não possui regras quanto ao alcance de suas

disposições, o que poderia inviabilizar a continuidade de funcionamento de

estabelecimentos preexistentes, que, por características como dimensão diminuta,

não são imediata e plenamente adaptáveis.

Assim, entendemos que o projeto, na forma do Substitutivo n° 1, com a Emenda n°

1, coaduna-se com programas, ações e marcos normativos já existentes, não

trazendo impactos imprevistos ao orçamento público.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2698/2008,

no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comi ssão de Constituição e Justiça,

com a Emenda n° 1, da Comissão do Trabalho, da Prev idência e da Ação Social.

Sala das Comissões, 29 de abril de 2009.

Zé Maia, Presidente - Juarez Távora, relator - Adelmo Carneiro Leão - Lafayette de

Andrada.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.727/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em epígrafe

estabelece a obrigatoriedade de as unidades de saúde do Estado afixarem, em local

visível, aviso sobre o direito de crianças e adolescentes serem acompanhados por um

dos pais ou responsáveis, em caso de internação.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo n° 1, que

apresentou.

Posteriormente, a Comissão de Saúde opinou pela aprovação da matéria na forma

do Substitutivo n° 2, de sua autoria.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos termos do

disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VII, alínea “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em comento estabelece a obrigatoriedade da afixação de aviso nas

unidades de saúde, informando sobre o direito que tem o pai, a mãe ou o responsável

por criança ou adolescente de permanecer com este, em tempo integral, em caso de

necessidade de internação hospitalar, conforme dispõe a Lei Federal n° 8.069, de

13/7/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

A autora, em sua justificação, alega que esse direito de permanência, em geral, não

é conhecido pela população carente e sem acesso a informação. Assim, pretende-se

que a informação seja amplamente divulgada, possibilitando o acesso das pessoas a

seus direitos fundamentais e “fortalecendo o comprometimento das instituições com a

população”.

A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbices no âmbito de sua

competência, mas apresentou o Substitutivo n° 1 com  vistas a excluir o dispositivo

que trata das penalidades impostas aos infratores e inserir o comando constante da

proposição em apreço na Lei nº 10.501, de 17/10/91, que dispõe sobre a política

estadual dos direitos da criança e do adolescente e cria o Conselho Estadual.
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A Comissão de Saúde, à qual compete analisar o mérito da matéria, apresentou o

Substitutivo n° 2, por avaliar que não existe semel hança entre o comando em exame

e os dispositivos da Lei n° 10.501, de 17/10/91, e entender que o projeto em questão

situa-se melhor no ordenamento jurídico estadual ficando independente. Ademais, fez

retornar o dispositivo que estabelece penalidades para os estabelecimentos que

descumprirem as condições estabelecidas na proposição.

No que concerne à competência desta Comissão para proceder à análise da

repercussão financeira das proposições, destaque-se que o projeto de lei, tanto em

sua forma original quanto na forma dos substitutivos, não apresenta impacto

financeiro ou orçamentário para o erário, pois não gera despesa para o Estado. O

custo financeiro para confeccionar e afixar cartazes é irrisório, ainda mais quando se

considera o benefício que advirá disto, pois se tornará possível a efetivação de um

direito, muitas vezes não exercido por desconhecimento.

Entretanto, o Substitutivo n° 2, apresentado pela C omissão de Saúde, restringe a

obrigatoriedade da afixação dos cartazes à rede pública de saúde, quando a

competência do Estado em relação à política de saúde, no âmbito de seu território,

compreende a elaboração de normas gerais aplicáveis às instituições públicas ou

privadas, conveniadas ao Sistema Único de Saúde ou não. Assim, apresenta-se a

Emenda n° 1, que objetiva suprimir a expressão “red e pública”, ampliando a

obrigatoriedade para todas as unidades de saúde do Estado.

Ademais, o Substitutivo n° 2 estabelece penalidades  para o descumprimento das

disposições do projeto de lei. Contudo, deve-se considerar a existência da Lei n°

13.317, de 24/9/99 - Código de Saúde do Estado de Minas Gerais -, que já determina

uma ampla relação de infrações, bem como as penas a que se sujeitam os infratores.

Desse modo, apresentamos a Emenda n° 2, que visa da r à penalidade prevista no

Substitutivo n° 2 a forma prevista nas alíneas “a” e “m” do inciso XXXVI do art. 99 do

Código de Saúde do Estado.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no 1° turno,  do Projeto de Lei n°

2.727/2008 na forma do Substitutivo n° 2, da Comiss ão de Saúde, com as Emendas

nºs 1 e 2, a seguir apresentadas.
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EMENDA Nº 1

Suprimam-se do “caput” do art. 1º do Substitutivo nº 2 os termos “da rede pública”.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 2º do Substitutivo nº 2 a seguinte redação:

“Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às penalidades

previstas nas alíneas “a” e “m” do inciso XXXVI do art. 99 da Lei n° 13.317, de 24 de

setembro de 1999 - Código de Saúde do Estado de Minas Gerais.”.

Sala das Comissões, 29 de abril de 2009.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Juarez Távora - Adelmo

Carneiro Leão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 37/20 07

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 37/2007, de autoria do Deputado  André Quintão, que institui a

Política Estadual da Juventude no Estado de Minas Gerais e dá outras providências,

foi aprovado no 2° turno, na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1° turno.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 37/2007

Institui a Política Estadual de Juventude e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica instituída a Política Estadual de Ju ventude, destinada aos jovens com

idade entre quinze e vinte e nove anos, nos termos do disposto nesta lei.

Art. 2° - São objetivos da Política Estadual de Juv entude:

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 realização das políticas públicas de juventude;



____________________________________________________________________________
88

III - fomentar a construção do diálogo e a 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 se refere a educação, trabalho, renda, saúde,

agricultura familiar, meio ambiente, terra, ciência e tecnologia, cultura, desporto, lazer

e participação política.

Art. 3° - São diretrizes da Política Estadual de Ju ventude:

I - a singularidade da juventude;

II - a concepção do jovem como sujeito de direitos;

III - a valorização da diversidade juvenil;

IV - o fortalecimento dos segmentos juvenis vulneráveis;

V - a adoção de políticas transversais e ações intersetoriais para a promoção

integral dos direitos da juventude;

VI - a participação juvenil.

Art. 4° - São prioridades da Política Estadual de J uventude nos dez anos

subseqüentes à sua implementação:

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;
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XII - desenvolver programas de transferência de renda destinados a jovens em

situação de vulnerabilidade social;

XIII - elevar a oferta de vagas nas universidades estaduais, promovendo a

interiorização e estabelecendo mecanismos para democratizar o acesso e facilitar a

permanência do aluno na instituição.

Art. 5° - Para o fiel cumprimento dos objetivos da Política Estadual de Juventude,

cabe ao Estado, através de órgão específico para questões de juventude:

I - promover, no que tange à saúde pública, atividades relacionadas à juventude e a

seus principais desafios;

II - manter diálogo permanente sobre questões relacionadas à educação básica e

superior e seus desdobramentos, visando ao desenvolvimento do jovem;

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;

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 da Política Estadual de

Juventude será definida entre o órgão executor da política e os órgãos

governamentais de cada área específica.

Art. 6° - Para a descentralização e o fortaleciment o da Política Estadual de

Juventude, o Estado buscará:

I - incentivar os Municípios a constituírem conselhos municipais de juventude;

II - auxiliar os Municípios na implementação de órgãos municipais específicos de

juventude;
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III - apoiar os Municípios na implementação de políticas de juventude.

Art. 7° - No campo da participação política, cabe a o Estado, com o auxílio do órgão

gestor específico:

I - apoiar a participação dos jovens 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. 8° - 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.

Art. 9° - O Estado, em conjunto com as organizações  voltadas para as questões de

juventude, procederá à avaliação periódica da Política Estadual de Juventude.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 29 de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ronaldo Magalhães.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 5 DE MAIO DE 2009

ATAS

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 30/4/2009

Presidência dos Deputados José Henrique e Getúlio Neiva

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

Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições: Projetos de Lei nºs 3.284 a 3.290/2009 - Requerimentos nºs 3.698 a

3.707/2009 - Comunicações: Comunicações das Comissões de Assuntos Municipais,

de Saúde, de Administração Pública, de Educação, de Política Agropecuária e de

Cultura - Registro de presença - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados João

Leite, Durval Ângelo, Tenente Lúcio e Almir Paraca - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de

Comunicações - Requerimento do Deputado Almir Paraca; deferimento; discurso do

Deputado Almir Paraca - Requerimento do Deputado Gilberto Abramo; deferimento;

discurso do Deputado Getúlio Neiva - Requerimento do Deputado Padre João;

deferimento; discurso do Deputado Padre João - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Sargento Rodrigues - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin

Moura - Carlos Gomes - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Délio

Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros

Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Inácio Franco - Ivair

Nogueira - João Leite - Leonardo Moreira - Neider Moreira - Padre João - Pinduca

Ferreira - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tenente Lúcio -

Vanderlei Jangrossi - Wander Borges.
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Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado João Leite, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- A Deputada Cecília Ferramenta, 1ª-Secretária “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. Paulo Brant, Secretário de Cultura, indicando o Sr. Carlos Henrique Rangel,

Diretor de Promoção do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas

Gerais - Iepha -, para representá-lo em audiência pública promovida pela Comissão

de Cultura desta Casa.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão, prestando

informações relativas ao Projeto de Lei nº 3.115/2009, em atenção a pedido da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.115/2009.)

Do Sr. Fuad Noman, Secretário de Transportes e Obras Públicas, prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 3.453 e  3.466/2009, dos Deputados

Weliton Prado e Djalma Diniz.

Do Sr. Antônio Alberto Moreira de Castro, Presidente da MGS - Minas Gerais

Administração e Serviços S.A., prestando informações relativas ao Requerimento n°

2.598/2008, do Deputado Carlin Moura. (- Anexe-se ao Requerimento nº 2.598/2008.)

Do Sr. Humberto Candeias Cavalcanti, Diretor-Geral do Instituto Estadual de

Florestas, prestando informações relativas ao Projeto de Lei n° 2.966/2009, em

atenção ao ofício nº 574/2009/SGM. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.966/2009.)
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Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil do Estado,

agradecendo voto de congratulações formulado por esta Casa, em atenção a

requerimento do Deputado Délio Malheiros.

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 3.433/2009, do Deputad o Juninho Araújo.

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

informações relativas ao Requerimento nº 3.176 /2009, do Deputado Braulio Braz.

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

informações relativas ao Projeto de Lei nº 3.115/2009, em atenção a pedido da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.115/2009.)

Do Sr. Adalberto José Rodrigues Filho, Juiz de Direito da Comarca de Pitangui,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.158/2008, da Comissão de

Direitos Humanos.

Do Sr. Carlos Roberto de Carvalho, Juiz Federal, Diretor do Foro da Seção

Judiciária de Minas Gerais, indicando o Juiz Federal Ivanir César Ireno Júnior para

representá-lo em audiência pública a ser promovida pela Comissão de Administração

Pública desta Casa no dia 6 de maio. (- À Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Joaquim José Miranda Júnior, Promotor de Justiça, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 3.197/2008, da Comissã o de Direitos Humanos.

Do Sr. Ronaldo Vasconcellos Novais, Secretário Municipal Adjunto de Meio

Ambiente, prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.338/2009, da

Comissão Especial dos Aeroportos.

Do Pe. Agenor Roberto da Silva, agradecendo voto de congratulações formulado

por esta Casa em atenção a requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro por sua posse

como pároco de Camanducaia.

Do Sr. Breno Henrique Avelar de Pinho Simões, Chefe de Gabinete da Secretaria

da Saúde, informando não ter o órgão autonomia para tratar do assunto relativo ao

requerimento da Comissão de Saúde encaminhado pelo Ofício no 471/2009/SGM.

Do Sr. Elder Gonçalo M. Dangelo, Subcorregedor de Polícia Civil, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 3.487/2009 , da Comissão de Segurança

Pública.
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Do Sr. Renato Rossi, Presidente do Senac Minas Gerais, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 3.505/2009, da Comissã o de Turismo.

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 3.284/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Presidente Olegário 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 Presidente

Olegário o imóvel com área de 6.000m2 (seis mil metros quadrados), situado no

Distrito de Ponte Firme, nesse Município, registrado sob o nº 47.725, a fls. 72 do Livro

3-AX, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Patos de Minas.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se à

construção de uma creche.

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, 30 de abril de 2009.

Elmiro Nascimento

Justificação: O imóvel objeto da doação pretendida por essa proposição foi doado

ao Estado em 1957, por particulares, com a finalidade de se construir no local uma

escola. Com o passar dos anos, o prédio começou a sofrer um processo de

deterioração, sendo a área invadida pelo mato e entulhos. Há mais de 10 anos a

escola foi desativada e uma nova foi construída em outro local. Agora, o Município

pretende edificar neste imóvel uma creche, iniciativa que promoverá o melhor

atendimento à comunidade do Distrito de Ponte Firme e o bem-estar de toda a sua

população.
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Nessas condições, é justo o pleito do Município de Presidente Olegário pela doação

do imóvel, motivo pelo qual espero contar com o apoio dos ilustres Deputados à

aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.285/2009

Declara de utilidade pública a Associação Grupo Unidos para Crescer de Pequenos

Produtores Rurais da Fazenda Campo Belo, com sede no Município de Campina

Verde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Grupo Unidos para

Crescer de Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Campo Belo, com sede no

Município de Campina Verde.

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

Sala das Reuniões, 30 de abril de 2009.

Weliton Prado

Justificação: A Associação Grupo Unidos para Crescer de Pequenos Produtores

Rurais da Fazenda Campo Belo é uma entidade civil, sem fins lucrativos, com sede e

foro na cidade de Campina Verde.

O principal objetivo da entidade é incentivar a colaboração, com vistas à defesa dos

interesses e ao desenvolvimento progressivo das atividades econômicas dos

associados, e assisti-los com relação ao beneficiamento ou industrialização,

armazenamento e embalagem de seus produtos e ao registro e defesa de marcas e

patentes.

Os produtores de Campina Verde têm dificuldades para comercializar seus

produtos, o que os impede de se especializarem em sua profissão e,

conseqüentemente, obterem aumento da renda familiar.

A Associação estimula a troca de experiências e cria espaço para comercialização

e oportunidade para que cada produtor mostre seu produto, contribuindo, assim, para

a socialização, a valorização, o aperfeiçoamento e a interação de artesãos e
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agricultores familiares; e promove diversas representações artísticas e culturais da

região.

Ante o exposto, torna-se imperativa a aprovação deste projeto por nossos ilustres

pares.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.286/2009

Declara de utilidade pública a Associação Grupo Raiz de Jessé, com sede no

Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Grupo Raiz de Jessé, com

sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 30 de abril de 2009.

Tenente Lúcio

Justificação: A Associação Grupo Raiz de Jessé, com sede no Município de

Uberlândia, é entidade sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como

finalidade promover assistência social às minorias e aos excluídos, por meio do

combate à fome e à pobreza.

Com esse propósito, executa ações gratuitas nas áreas da saúde, especialmente o

atendimento geral ao dependente químico e a suas famílias, e da educação,

realizando cursos profissionalizantes e auxiliando a colocação dos alunos

capacitados no mercado de trabalho; incentiva o voluntariado e a atuação de

estagiários; luta em defesa dos direitos do idoso, da mulher e da criança, na busca

por creches, lar para idosos e incremento de políticas públicas voltadas a esses

segmentos; cria projetos de habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de

deficiência física ou mental.

Diante da importância de suas atividades, esperamos contar com o apoio dos

nobres pares à aprovação deste projeto de lei.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.287/2009

Declara de utilidade pública o Clube Filatélico e Numismático de Uberlândia, com

sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Clube Filatélico e Numismático de

Uberlândia, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 30 de abril de 2009.

Tenente Lúcio

Justificação: O Clube Filatélico e Numismático de Uberlândia tem como principal

finalidade cultivar e difundir a prática de colecionar objetos por gosto, passatempo ou

obrigação profissional, especialmente a filatelia – selos –, a numismática – moedas e

medalhas – e a telecartofilia – cartões postais.

Na busca de seu objetivo, promove reuniões diversas, proporcionando a seus

associados uma convivência harmônica e aperfeiçoamento cultural e artístico; realiza

exposições, cursos, palestras e eventos similares de interesse dos colecionadores;

orienta sobre métodos e cuidados na aquisição de itens para coleção; disponibiliza

para entidades educacionais instrutores, monitores ou informantes sobre coleções.

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 de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.288/2009

Declara de utilidade pública o Centro Espírita Beneficente União do Vegetal –

Núcleo Recanto das Flores, com sede no Município de Guidoval.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Espírita Beneficente União do

Vegetal – Núcleo Recanto das Flores, com sede no Município de Guidoval.

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

Sala das Reuniões, 30 de abril de 2009.

Braulio Braz

Justificação: O Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, instituição religiosa,

vem, pela sua doutrina, resgatando os verdadeiros valores humanos, através do

fortalecimento das bases da família, da auto-realização, do senso de

responsabilidade no trabalho, e da busca constante do sagrado.

Os ensinamentos vêm refazendo vidas, melhorando o sentido de bem viver,

fazendo de seus membros, cada vez mais, pessoas detentoras dos reais valores

humanos.

Sendo o seu trabalho meritório e de relevância social, já que atua em projetos

humanitários e sociais, 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 3.289/2009

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

Conceição do Mato Dentro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Esporte Clube Conceição, com sede

no Município de Conceição do Mato Dentro.

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

Sala das Reuniões, 30 de abril de 2009.

Alberto Pinto Coelho

Justificação: O Esporte Clube Conceição é agremiação esportiva com mais de meio

século de existência no Município de Conceição do Mato Dentro. Participa de

competições em nível local e regional e implementa a prática da educação física e

outras atividades que visam ao aprimoramento físico e mental de seus praticantes.
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Além do mais, promove reuniões de caráter social e cívico e também eventos

destinados ao entretenimento da população.

Diante destas considerações, julgamos a instituição apta a receber o título

declaratório de utilidade pública.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.290/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Guarará 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 Guarará terreno

de sua propriedade, com área de 663m² (seiscentos e sessenta e três metros

quadrados), confrontando à esquerda com o Estádio Municipal Antero Dias da Rocha

e à direita com a Rua Coronel Joaquim de Souza, registrado sob o nº 296, Livro 2 - A,

a fls. 90V, no Cartório do 1º Ofício de Notas de Guarará.

Parágrafo único – O imóvel referido neste artigo destina-se à construção de prédio

para abrigar a Secretaria Municipal de Cultura.

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

Sala das Reuniões, 30 de abril de 2009.

Lafayette de Andrada

Justificação: O projeto de lei ora apresentado visa atender a solicitação do Prefeito

Municipal de Guarará, que deseja construir um pequeno prédio para abrigar a

Secretaria Municipal de Cultura, bem como a Banda de Música de Guarará, que há

tempos necessitam de local apropriado para cumprir suas finalidades culturais.

Com a aprovação deste projeto de lei pelos nobres pares, estará a Assembleia

Legislativa atendendo reivindicação antiga das autoridades e da comunidade de

Guarará.

- Publicado, vai o projeto à Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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REQUERIMENTOS

Nº 3.698/2009, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja encaminhado

ao Governador do Estado pedido de providências com vistas à publicação de ato

normativo autorizando o repasse de recursos aos Municípios inadimplentes.

Nº 3.699/2009, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Leopoldina pelo transcurso dos 155

anos de emancipação desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos

Municipais.)

Nº 3.700/2009, do Deputado Rômulo Veneroso, em que solicita seja encaminhado

ao Presidente da Cemig, ao Diretor-Geral do DER-MG e ao Superintendente Regional

do DNIT-MG pedido de providências para instalação, em caráter de urgência, de rede

de iluminação pública no entroncamento das rodovias BMG-497 e BR-153,

principalmente nas imediações dos Bairros Vila Juliana, Progresso e Progresso II, no

Município de Prata. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 3.701/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Ministro da Saúde pedido de providências para que sejam adotadas, em conjunto

com a Anvisa e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, medidas de

prevenção contra a gripe suína e de orientação sobre a doença, priorizando-se o

planejamento e a execução das ações em Minas Gerais, bem como seja realizado

monitoramento nos portos e aeroportos do País com vistas ao controle da entrada

das pessoas procedentes das áreas atingidas pela doença. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 3.702/2009, da Deputada Gláucia Brandão, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com os colégios mineiros que menciona, que obtiveram as

primeiras classificações no Estado e se encontram entre os primeiros lugares do

Brasil nas mais recentes avaliações realizadas pelo Enem. (- À Comissão de

Educação.)

Nº 3.703/2009, da Deputada Gláucia Brandão, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Escola Guignard pela criação de centro de referência

destinado à preservação do acervo legado pelo pintor Alberto da Veiga Guignard à

instituição. (- À Comissão de Cultura.)
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Nº 3.704/2009, do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao "Jornal de Paraopeba" pelo transcurso do 19º aniversário

de sua fundação. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 3.705/2009, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado à

Secretária de Educação, à Diretora da Superintendência Regional de Ensino

Metropolitana "B" e à Direção da E. E. Laurita de Melo Moreira pedido de

providências para solucionar problema relacionado à distribuição de vagas na

mencionada escola, conforme abaixo-assinado de pais de crianças residentes no

Bairro Novo Progresso, Município de Contagem, questionando a situação.

Nº 3.706/2009, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado à

Comissão Municipal de Cadastro e Matrícula de Contagem pedido de providências

para solucionar problema relacionado à distribuição de vagas na E .E. Laurita de Melo

Moreira, conforme abaixo-assinado de pais de crianças residentes no Bairro Novo

Progresso, Município de Contagem, questionando a situação.

Nº 3.707/2009, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado ao

Vice-Governador do Estado pedido de providências com vistas à concessão de

reajuste salarial aos servidores que atuam nas Superintendências Regionais de

Ensino, conforme documento entregue ao Vice-Governador quando de sua visita ao

Município de Patrocínio, em 27/4/2009.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Assuntos

Municipais, de Saúde, de Administração Pública, de Educação, de Política

Agropecuária e de Cultura.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra e agradece a visita, como parte do projeto

Educação para a Cidadania, dos alunos da 5ª Série da Escola Municipal Isaura

Coelho, do Município de Betim.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
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O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Deputado José Henrique, Srs. Deputados,

Deputada Cecília Ferramenta; saúdo também o telespectador da TV Assembleia e a

todos os presentes nesta reunião da Assembleia de Minas.

Sr. Presidente, queria propor uma reflexão nesta tarde, da tribuna desta Casa. O

Conselho Nacional de Justiça realizou recentemente um levantamento nas comarcas

de todo o Brasil e concluiu que 33% da população carcerária brasileira já cumpriu sua

pena e ainda se encontra encarcerada, em alguns casos, por até oito meses. Essa

informação surpreendeu a sociedade brasileira porque expõe a fragilidade do sistema

de execução das penas, evidencia o alto custo de um sentenciado e confirma a

dificuldade de inserir no sistema penitenciário um condenado com sentença definitiva,

gerando a sensação de impunidade.

Em Minas Gerais, a Assembleia, por iniciativa especialmente de seu Presidente,

Deputado Alberto Pinto Coelho, movimentou-se e instituiu uma comissão especial

para, em 60 dias, fazer um diagnóstico da situação da execução das penas no Estado

e propor soluções. O Deputado Durval Ângelo, aqui presente, foi autor também do

requerimento que possibilitou esse trabalho, que está sendo realizado pela

Assembleia.

É do conhecimento de todos o crescente clamor da população pela adoção de

medidas mais duras contra a criminalidade. Por conta disso, nunca se prendeu tanta

gente no Brasil. Deparamos com um número assustador: entre 1995 e 2005, a

população brasileira aumentou 19,6%; já a população carcerária subiu incríveis

142,9%, ou 7,2 vezes mais que o aumento da população. Um condenado custa aos

cofres do Estado, em média, R$2.300,00 mensais. Se, por um lado, nunca se

prendeu tanto e se construíram tantos presídios, por outro, nunca se gastou tanto

com presos. Temos de nos perguntar qual o limite razoável para se investir em

cadeias. Realmente, é possível recuperar esses milhares de condenados? Por que

não atuar preventivamente para evitar termos uma sociedade amedrontada, milhares

de vidas perdidas e um Estado carcerário?

Em busca dessas respostas, a Comissão Especial de Execução das Penas está

conversando com Juízes, Promotores, Defensores Públicos, policiais civis e militares,

Pastorais Carcerárias, Prefeitos, Vereadores, movimentos sociais, em todo o Estado,
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para apresentar sugestões que atenuem essa situação dramática. É importante

agradecer todo o apoio que a Comissão tem recebido do Tribunal de Justiça, do

Ministério Público, da Defensoria Pública, das Polícias, da Secretaria de Defesa

Social, do Secretário Maurício Campos e do Subsecretário Genílson Zeferino.

A triste realidade desse fenômeno social não está restrita ao Brasil. No mesmo

período, o número de habitantes japoneses subiu apenas 2,1%; já o número de

presos aumentou 63,8%, ou 30 vezes mais. Nos Estados Unidos, a população

aumentou 12%, e o número de presos 103,4%. Hoje os norte-americanos têm 2,8

milhões de detentos, algo inédito no planeta. Apurou-se que um em cada 37 norte-

americanos está ou já esteve na cadeia. Os custos dessa política são astronômicos.

Projeta-se para os próximos quatro anos um gasto de US$27.500.000.000,00 apenas

com a construção e a manutenção de prisões.

Na Europa, a Inglaterra experimenta o fracasso da mesma política. Em suas prisões

lotadas registram-se 600 incidentes sérios a cada semana, incluindo mortes,

agressões e fugas. A falta de vagas nas cadeias é tamanha que já se sugeriu até a

construção de prisões flutuantes, mais baratas. Algumas prisões inglesas, buscando

reduzir custos, estão fechando nos finais de semana e deixando os presos pelas

ruas, conforme anunciou o governo britânico no ano passado.

Na França, o quadro não é diferente. A taxa de ocupação dos presídios é de 124%,

mas, em alguns estabelecimentos, chega a 200%. Já se planeja a soltura antecipada

de 10 mil condenados. Na Rússia, 878 mil criminosos são mantidos em prisões

superlotadas. Na China, apesar de todas as penas de morte executadas, 1,55 milhão

de pessoas se acotovelam em prisões superlotadas. A verdade é que a idéia das

prisões modernas, nascida na Inglaterra há aproximadamente 200 anos, não deu

certo. Há que partir para algo novo. Talvez seja o momento de estudarmos mais o

criminoso e o conceito de segregação, criar novos tipos de punição, tratamento e

prevenção que aliviem e preservem a sociedade em vez de sobrecarregá-la ainda

mais.

Essa Comissão tem uma responsabilidade muito grande. Hoje, na reunião ordinária

da Comissão Especial de Execução das Penas, por solicitação do relator, Deputado

Durval Ângelo, essa Comissão se avistará com o Presidente da Câmara dos
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Deputados, o relator da mudança do Código de Processo Penal e o Presidente do

STF.

Temos muito trabalho pela frente, mas grande disposição, Deputado Durval Ângelo,

diante desse quadro impressionante de uma situação que não tem dado certo em

nosso país e no mundo, dados os números que apresentamos neste momento.

Com muito prazer, concedo aparte ao Deputado Durval Ângelo, que, sei, trará brilho

a este pronunciamento.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Obrigado, Deputado João Leite. Antes de

mais nada, quero elogiar esta Casa Legislativa, que nunca se omitiu na questão

prisional. Há 12 anos tratamos dessa questão. Eu, V. Exa., os Deputados Ivair

Nogueira e João Batista de Oliveira e outros fizemos parte, em 1997, da CPI

Carcerária. Inicialmente a questão prisional em Minas Gerais era acompanhada

somente pela Comissão de Direitos Humanos. Hoje é por duas Comissões, pois foi

criada também a Comissão de Segurança Pública. Portanto, não houve omissão

desta Casa.

Esta Comissão Especial, criada a nosso requerimento, com total apoio do

Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, é sinal claro de que o Poder Legislativo

de Minas tem de tratar com seriedade a questão prisional no Estado e intervir para

minorar e resolver esses problemas. A Comissão Especial, presidida por V. Exa., tem

alguns desafios urgentes e inadiáveis, como o de indicar de forma bem concreta, para

toda a sociedade mineira e os poderes responsáveis por acompanhar a questão

prisional, soluções viáveis e propostas bem objetivas. Acredito que teremos de intervir

na Lei de Execução Penal estadual, fazer um apelo veemente por uma ação mais

incisiva do Poder Judiciário, atuar no intuito de propor ao Ministério Público algumas

responsabilidades, pois, em alguns setores, tem sido omisso. Teremos de levantar a

questão da Justiça gratuita, por meio da Defensoria e de forma urgente, como

imperativo fundamental para a democracia.

Nesses dados que V. Exa. apresenta sobre limite de encarceramento, poderíamos

acrescentar os EUA, onde hoje o número de encarcerados já passa de 2 milhões.

Esse modelo do aprisionamento não tem resolvido o problema da violência. Pelo
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contrário, ver a justiça penal como uma justiça contra os pobres tem sido um

alimentador da violência.

Portanto, temos de pôr o dedo na ferida. Talvez essa nossa ida a Brasília mostre

que o Poder Legislativo e o Judiciário Federal, que não se têm omitido, tenham uma

responsabilidade muito grande. Não temos 41 mil presos em Minas Gerais nem 200

mil familiares de presos envolvidos, mas, na realidade, uma sociedade encarcerada.

Quase todo o problema hoje da violência tem como componente central a questão

carcerária.

Faço uma saudação a V. Exa. por seu pronunciamento e um registro dos desafios

que foram apresentados. Ressalto o belo desempenho e o trabalho dessa Comissão,

que, mais uma vez, com V. Exa à frente, deixa perceber, de forma clara, que os

desafios exigem intervenção urgente.

O Deputado Almir Paraca (em aparte) - Inicialmente, Deputado João Leite,

cumprimento-o não só pelo pronunciamento como pelo excelente trabalho que

desenvolveu junto à Comissão de Direitos Humanos. Já tive oportunidade, em outra

legislatura, de atuar ao seu lado, tendo o nobre Deputado como Presidente de

comissão. Sabemos que desempenha com primor e muita dedicação todo o seu

trabalho no mandato como representante dos mineiros.

Faço uma colaboração. Estava ouvindo atentamente o seu pronunciamento e, na

verdade - como bem disse o Deputado Durval Ângelo sobre a sociedade encarcerada

-, precisamos refletir na linha do seu pronunciamento. Trata-se de um problema

mundial, que alcança todas as sociedades. Esse não é um problema só da sociedade

do Primeiro Mundo, dos países mais ricos, mas também dos países em

desenvolvimento e dos mais pobres; enfim, alcança a todos. Portanto, acreditamos

que o problema é tão amplo, tão genérico, que poderíamos classificá-lo como

problema de civilização. Estamos diante de um desafio civilizacional, precisamos

transformar a maneira como a sociedade se organiza, porque estamos assistindo à

violência nascer desse profundo espírito de solidão em que as pessoas se

encontram, mesmo aglomeradas, mesmo em multidão. Daí a questão do

individualismo, do egoísmo dessa sociedade absolutamente concorrencial,
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competitiva, que desagrega os laços de fraternidade e solidariedade. V. Exa., como

cristão convicto e militante, sabe bem a que estamos nos referindo.

Portanto, o que desejamos é que consigamos, diante de dados como esse,

somados a tantos outros, aliás associados a esse grande problema ambiental que

ameaça a vida no planeta, influenciar as grandes decisões, as grandes políticas

públicas, que têm de alcançar o conjunto da civilização para transformar a matriz

dessa sociedade. Por sabermos como V. Exa. pensa, acreditamos que o caminho

que defende é o da fraternidade, da solidariedade e do amor, conceito tão importante,

tão rico, mas banalizado pela nossa sociedade.

Parabéns pelo pronunciamento e pelo trabalho.

O Deputado João Leite - Agradeço a participação dos Deputados Almir Paraca e

Durval Ângelo. Sabemos que esse é um assunto que não se esgota neste

pronunciamento. Temos 60 dias de trabalho nesta Comissão e teremos novas

oportunidades de discutir esse tema, que está vigente em nosso país e no mundo.

Concordo que esse é um problema de cultura, de civilização. Diante dos números tão

fortes apresentados, chegou o momento de esse problema ser enfrentado e discutido.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo* - Colegas Deputados, público presente,

telespectadores e telespectadoras da TV Assembleia, os fatos que relatarei talvez

surpreendam alguns dos que nos ouvem ou assistem neste momento, imaginando

que este parlamentar relatará questões de uma terra muito distante daqui, muito

distante de Minas Gerais, onde as palavras “lei” e “justiça” talvez não sejam ainda

conhecidas. Alguém que nos assiste talvez imagine que estarei falando sobre algum

romance da época dos grandes sertões, em que predominava a lei do mais forte, em

que a violência, a intimidação e as agressões eram palavras determinantes nas

relações sociais da sociedade.

Talvez alguns imaginem que esses fatos, de que, como Presidente da Comissão de

Direitos Humanos, me sinto no dever de dar ciência ao povo de Minas, sejam mera

ficção. Entretanto, os fatos que relatarei são reais, verdadeiros, e que não só
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aconteceram, mas que continuam acontecendo numa cidade da Zona da Mata

mineira, próxima a grandes centros, rota importante para toda a região se deslocar

para o Rio de Janeiro e para São Paulo. Os fatos dizem respeito a um pequeno

Município, de nome São Francisco do Glória, próximo a Carangola, a Muriaé, não tão

distante de Juiz de Fora ou de Campos, no Rio de Janeiro. Os fatos que relacionarei

são de uma política levada às raias do absurdo do exercício da violência.

Pois bem. Trago aqui as notícias que a Comissão de Direitos Humanos acompanha

há mais de um ano do assassinato de Gilberto Souza e Silva, do DEM, Prefeito de

São Francisco do Glória. Esse Prefeito foi assassinado à luz do dia, em 13/1/2008,

em Piúma, no Espírito Santo, em um bar da cidade, onde passava férias com a

família. Não foi difícil para a polícia capixaba, com testemunhas, chegar ao atirador,

que foi imediatamente preso. É um conhecido pistoleiro capixaba, cujo nome é Delair

Siqueira da Silva, que até pouco tempo estava preso. O mais interessante é que a

polícia capixaba, por ação do Delegado local, Mílton Sabino, não teve dificuldade

também de chegar ao mandante do assassinato, o empresário e fazendeiro da cidade

Altomirando Viegas de Carvalho Neto, que financiou a ação criminosa. Também não

teve dificuldade de fazer o nexo dos depósitos em conta do pistoleiro, promovido pelo

fazendeiro, e daí toda a rede, toda a trama foi descoberta. O atual Prefeito, Luciano

Dias Paes Neto, que na época era Vice-Prefeito, foi também envolvido como um dos

mandantes do assassinato.

Um ex-Prefeito e 13 Vereadores com exercício naquela Câmara também não

tiveram dificuldades de ter seus nomes identificados. Não é a primeira vez que um ex-

Prefeito de São Francisco do Glória sofre a ação de um crime de pistolagem: o

Fabinho foi assassinado em 2001 dentro de sua própria casa com vários tiros

disparados por um homem encapuzado. É interessante que três pessoas tenham sido

presas naquele momento e depois liberadas por falta de provas. O inquérito foi

arquivado, e até hoje não se tem notícia.

No dia 19/11/2008 a Comissão de Direitos Humanos esteve naquela cidade

realizando uma reunião, presidida pelo Deputado João Leite, com a presença do

Deputado Braulio Braz. Este parlamentar, Presidente da citada Comissão, juntamente

com o Deputado Sebastião Costa e a assessoria da Assembleia, em virtude do dia
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chuvoso, não teve condições de descer no aeroporto de Muriaé. Mas a reunião se

realizou. É interessante que depois da reunião o clima de violência tenha crescido na

cidade. Ao término, as partes denunciadas como assassinas do Prefeito Gilberto,

durante quase duas horas, soltaram foguetes na cidade para comemorar, como se

tivesse sido um feito deles a não-chegada de dois parlamentares e, ao mesmo tempo,

diziam que foram absolvidos na reunião, o que é mentira.

O pior disso tudo foi que o Juiz de Piúma até hoje não procedeu à pronúncia dos

envolvidos, apesar da denúncia do Ministério Público. Mais que isso, liberou da prisão

o pistoleiro contratado para matar. Há duas semanas, fui procurado por três

Vereadores da Oposição daquela cidade dizendo que foram ameaçados de morte e

que qualquer um deles pode tombar a qualquer momento, assassinado por esse

mesmo grupo que matou o Prefeito Gilberto. Disseram-nos que a ida da Comissão de

Direitos Humanos a São Francisco do Glória aumentou o clima de medo e tensão

contra as pessoas que denunciavam o atual Prefeito.

Diante desse fato, a Comissão decidiu voltar à cidade em 9/6/2008, às 14 horas.

Esperamos que, até a nossa chegada, o Juiz de Piúma cumpra o seu dever e marque

o júri do assassino e dos mandantes, de preferência decretando a prisão dos que

estão soltos ameaçando as testemunhas.

O Poder Judiciário do Espírito Santo não pode omitir-se. A Comissão de Direitos

Humanos, em defesa da vida de políticos e de membros da comunidade de São

Francisco do Glória, encaminhará ofício ao Conselho Nacional de Justiça pedindo

que investigue a conduta do Juiz de Piúma.

Não podemos admitir que em tempos de democracia a questão política, que teria

de ser decidida pelo voto e pela pressão democrática popular, seja decidida por

balas, intimidações, ameaças, riscos, como as pessoas estão vivendo lá.

Ouvi o depoimento sincero de um Vereador da cidade. Ele dizia que, se o clima de

violência continuar, renuncia ao mandato. Então, que democracia é essa? Talvez se

falássemos, como eu disse no início, de ficção ou de algum romance sobre pistoleiros

ou jagunços na época de Lampião ou do velho sertão, alguém poderia dizer que seria

algo exagerado. Mas é um fato acontecido em uma cidade tão próxima de nós, São

Francisco do Glória. E nós, como parlamentares, só podemos denunciar e nos
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pronunciar. No dia 9 estaremos lá. Se a Justiça não cumpre seu papel, a Comissão

de Direitos Humanos não irá omitir-se.

Quero aqui também, abordando outro assunto, falar das lamentáveis cenas

transmitidas pela TV Alterosa, ressaltando, aliás, o grande papel que a emissora teve

no auxílio à democracia e aos direitos humanos, ao mostrar as imagens de um vídeo,

gravado por um Agente Penitenciário, das torturas acontecidas em Conceição das

Alagoas, em virtude de uma rebelião ocorrida no início do ano passado. No dia 28 de

maio, através de uma convocação do Movimento Nacional de Direitos Humanos,

recebemos uma denúncia de tortura em Conceição das Alagoas. Lá estivemos - e é

evidente que foi desmentido, apesar do parecer dos presos que haviam sido

torturados por Agentes Penitenciários.

É interessante que a TV Alterosa não tenha mostrado, mas um daqueles presos

estava sendo torturado por uma Agente Penitenciária que apertou seu pescoço até

sufocá-lo, torceu seu braço e fez com que ele ficasse de joelhos pedindo perdão. A

Agente Penitenciária também arranca pelos do peito do preso, e ela estava sem luvas

cirúrgicas, conforme determina o manual-padrão da Secretaria de Defesa Social,

tanto para não passar doença para os presos quanto para não pegar doença. É aí

que vemos que o manual só existe no papel, Sr. Secretário de Defesa Social. Aquele

preso é soropositivo e hoje se encontra em estágio terminal em um hospital em

Uberaba. Sabíamos que ele era soropositivo. Os Agentes Penitenciários são de

Uberaba. A Agente Penitenciária, dando uma de valente, violenta, truculenta, tem de

ser acionada. Estamos pedindo o imediato afastamento de todos os Agentes

Penitenciários identificados naquela tortura. Se alguém acha que vamos criar,

solidificar uma sociedade realmente democrática usando a tortura, tortura contra os

mais pobres, está muito enganado.

Na época, tivemos também uma triste informação que não conseguimos comprovar:

o Juiz de Direito de Conceição das Alagoas teria assistido à tortura. Estamos

mandando a fita para o Conselho Nacional de Justiça para que se apure se o Juiz,

que tem que defender a lei, que tem defender o ser humano, está envolvido. Se isso

for comprovado, pediremos seu imediato afastamento e sua demissão. Um Juiz com



____________________________________________________________________________
110

uma postura como essa, na realidade está sendo o juiz do diabo, e não da lei ou da

sociedade.

É lamentável, Sr. Presidente, que, numa tarde tão bonita como a de hoje, eu tenha

que relatar dois casos tristes, mas é essa a realidade. Se olharmos a propaganda do

governo do Estado e da Secretaria de Defesa Social, Minas Gerais fica parecendo

que é um cantão suíço, quando, na realidade, somos o terceiro ou quarto mundo do

Terceiro Mundo. Essa é a realidade do nosso Estado hoje, que não é mostrada pela

televisão nem pelos jornais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Tenente Lúcio.

O Deputado Tenente Lúcio - Professores e alunos da Escola Isaura Coelho, de

Betim, sejam muito bem-vindos à Assembleia de Minas Gerais.

Sr. Presidente, Deputado José Henrique, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

gostaríamos, neste pronunciamento, de destacar a importância das doações de

sangue em todo o País, especiamente na minha cidade de Uberlândia. Temos o

carinho e o cuidado de sempre promovermos e ajudarmos nas doações de sangue no

Hemominas da cidade, inclusive quando fui Presidente da Liga Uberlandense de

Karatê. Outras vezes também doações de sangue já foram feitas por caratecas de

Uberlândia, Soldados do Exército, Soldados da Polícia Militar e do Corpo de

Bombeiros, bem como por demais trabalhadores. Hoje, com essa crise que estamos

vivendo, os trabalhadores, ao doar sangue, têm uma preocupação muito grande de

ser demitidos. Sabemos que é de lei, de praxe, que a pessoa, quando doa sangue,

pode pegar uma declaração e levar ao seu trabalho dizendo que faltou aquele dia por

ter prestado um ato de humanidade, de amor, de carinho, de respeito pelo ser

humano. Na hora que os patrões analisam a vida dos seus funcionários, logicamente

que preferem demitir as pessoas que já faltaram algum dia. Assim, protocolamos um

requerimento à Sra. Ana Bárbara Proietti, Presidente do Hemominas, nos seguintes

termos: “Prezada senhora, atendendo pedido dos trabalhadores de Uberlândia,

solicito estudos no objetivo de criar um horário diferenciado, nos dias de semana,

após as 17 horas, e aos sábados, após as 12 horas, para que o trabalhador possa

doar sangue”. No sábado é feito somente na parte da manhã, mas os trabalhadores
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geralmente trabalham das 7 às 12 horas. Continuo dizendo: “Este pedido se faz

necessário, uma vez que, com a atual crise e com o aumento de demissões, o fato de

o trabalhador ter de ausentar-se no horário de trabalho poderá dar motivo para

demissão, o que tem provocado o afastamento desse tipo de doador”. Ou seja, dos

trabalhadores.

Outro assunto que me traz à tribuna, Sr. Presidente, diz respeito à visita que

fizemos ao Comandante da PMMG, Cel. Renato. Trata-se de uma pessoa jovem, um

homem dinâmico, trabalhador, inteligente, que nunca precisou de indicação para suas

promoções e, muito menos, para ser o nosso Comandante-Geral.

Ele conseguiu esse posto em virtude de sua competência, determinação e vida de

Oficial dedicada à Polícia Militar. Fomos a essa reunião com ele para nos

apresentarmos e mostrarmos a nossa preocupação com a segurança pública no

Estado. Já havíamos pedido viaturas para as cidades do Triângulo Mineiro e do Alto

Paranaíba e agora recebemos cerca de 40 viaturas só para Uberlândia. Logicamente

elas serão descentralizadas para outras cidades do Triângulo e do Alto Paranaíba.

Abordamos com ele um assunto que ouvimos em Uberlândia e Araxá sobre os

Cabos e Soldados da Polícia Militar que trabalham com motocicletas, fazendo

patrulhamento ostensivo nas cidades e no campo. Eles me pediram que houvesse

sintonia entre os comandos de áreas, para que eles pudessem julgar com a mesma

linguagem os apetrechos utilizados no fardamento, ou seja, as joelheiras e as

cotoveleiras. As luvas já são liberadas. Mas o motociclista ou motoqueiro militar que

trabalha na perseguição a infratores pode sofrer uma queda ou um acidente e

machucar-se. E, quando se machucam, geralmente acontecem as baixas, o que

ocasionará prejuízo na escala de serviço, e toda a população sentirá na pele essa

situação. Conversamos com o Coronel. Ele nos pediu um tempo, pois tomará uma

definição. Ele é completamente favorável ao uso tanto das joelheiras quanto das

cotoveleiras, para que o policial militar possa realmente trabalhar.

Conversando com o nosso companheiro de trabalho que é da Polícia Militar,

verdadeiramente o representante da Polícia Militar, o Deputado Sargento Rodrigues,

esclareço que ele é completamente favorável a esse pleito da utilização desses
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apetrechos para o patrulhamento, principalmente para os policiais que trabalham de

moto e bicicleta.

Participamos também de uma audiência com o Dr. Oliveira Santiago, Diretor do

Detran-MG. Relatamos-lhe nossa preocupação com as carteiras de motorista, que

eram confeccionadas e descentralizadas em todas as cidades de médio e grande

portes do Estado, como o caso de Uberlândia. Lá, os condutores recebiam essas

carteiras, depois de aprovados nos exames, após quatro ou cinco dias. O que está

acontecendo agora? A Interprint, que é a empresa que fabrica, confecciona essas

carteiras voltou apenas para Belo Horizonte. Essa foi uma atitude do governo do

Estado que muito nos preocupa. Fomos ao Dr. Oliveira pedir-lhe uma solução de

curto prazo, para que pudéssemos voltar aos prazos anteriores, entre quatro ou cinco

dias as carteiras estarem prontas.

Hoje, na prática, acontece que vários motoristas que precisam dessa carteira vão

tirá-la ou em outras cidades ou principalmente no Estado de Goiás. No caso de

Uberlândia, eles estão indo principalmente às cidades de Itumbiara ou de Catalão,

ambas em Goiás. Com isso, o Município e o Estado de Minas perdem arrecadação. O

Dr. Oliveira nos explicou que isso está acontecendo em todo o Brasil, mas Minas, por

ter a segunda maior frota do País, está sendo realmente muito prejudicada. Mas ele

nos pediu compreensão, que tenhamos um pouquinho mais de paciência, porque,

dentro de 30 dias, no máximo, isso se acertará. O Denatran é o órgão máximo que

olha o lado de todos os motoristas do Brasil, centralizando as suas ações em Brasília,

e os Estados realmente terão de se adaptar. Tudo isso é informatizado e, com a

informatização de agora, o sistema deu uma travada, mas já estão sendo tomadas as

providências. Todos estão muito apreensivos, mas também muito esperançosos,

porque o sistema já começou a melhorar. Então vamos dar um voto de confiança ao

Dr. Oliveira, Diretor do Detran-MG. Mas, no prazo de 30 dias, estaremos aqui para

afirmar essa convicção dele, ou então para tomarmos uma nova atitude. Aprovamos

um requerimento na Comissão de Segurança Pública, a fim de convidarmos o Dr.

Oliveira para vir dar as explicações. E eu mesmo disse isso a ele ontem. Já que ele

explicou a mim, que sou Deputado e membro efetivo da Comissão de Segurança

Pública, pedi ao Deputado João Leite, Presidente da Comissão, que tenhamos um



____________________________________________________________________________
113

pouquinho mais de paciência. Dentro de 30 dias, vou levar este assunto novamente

para a Comissão ou para o Plenário, ou até mesmo ao Vice-Governador ou ao

Governador do Estado de Minas Gerais, caso o Detran-MG não tome as devidas

providências nesse prazo.

Estivemos também, Sr. Presidente, em uma audiência com o Dr. Marco Antônio

Monteiro, Delegado-Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, reivindicando

uma reforma para a 16ª Delegacia de Segurança Pública de Uberlândia, a qual tem

de ser rápida. Lá, para atendimento ao público, não existe um banheiro, um lugar

para se tomar água, as paredes estão caindo. Enfim, há uma dificuldade muito

grande, principalmente para o Dr. Gilmar, Superintendente da Polícia Civil de

Uberlândia, e para o Dr. Samuel, Delegado Regional, que estão fazendo esforços

sobre-humanos para o atendimento à população de Uberlândia, com apenas 16

Delegados, quando deveríamos ter pelo menos 40.

Conversamos também com o Dr. Marco Antônio, Chefe-Geral da Polícia Civil do

Estado de Minas Gerais. Estavam previstos para Uberlândia, até o final do ano,

aproximadamente 6 Delegados, mas, por meio do nosso pedido, ele disse que esse

número será aumentado talvez para 9 ou 10 Delegados. E isso já vai melhorar na

escala de serviço, onde há, em média, cerca de oito flagrantes por noite. É impossível

que qualquer Delegado que seja ser humano - e eu acredito que ainda não temos

nenhum robô fazendo um serviço dessa natureza - faça mais de dois flagrantes por

noite, e bem-feitos. Ou seja, se fazemos oito, eles não são bem-feitos, e aí entra o

Ministério Público cobrando e exigindo dos 16 Delegados coisas que humanamente

são impossíveis de fazer. Então surgem processos e Delegados com quase 30 anos

de serviço sendo punidos. E, além da vergonha da punição, eles estão querendo ir

para a reserva, pedindo aposentadoria, e a dificuldade aumenta a cada dia, e não só

em Uberlândia mas em todo o Estado de Minas Gerais.

Por isso, Sr. Presidente, a nossa preocupação é muito grande. Tenho certeza

absoluta de que o governo Aécio Neves está fazendo um esforço sobre-humano.

Vimos ontem a entrega de aproximadamente 500 viaturas para o Estado de Minas

Gerais, tanto para a Polícia Militar como para o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil.

É importante que tenhamos, sim, as viaturas, os armamentos, mas não podemos nos
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esquecer jamais do ser humano, do valor mais importante dentro da carreira da

Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, e isso se estende

principalmente às Forças Armadas.

Ao encerrar o nosso pronunciamento, parabenizamos a atitude corajosa de um

Governador que tem de mostrar porquê veio ser Governador de Minas Gerais. Trata-

se de um homem que está aí trabalhando muito, com total potencial, inclusive para

ser o nosso próximo Presidente da República. Tenho certeza absoluta de que o

Governador Aécio Neves é um homem corajoso, determinado e inteligente. A sua

equipe realmente está de parabéns, com homens e mulheres que trabalham em prol

de uma sociedade e de todos nós mineiros. Aqui, como Deputado Estadual de Minas

Gerais, tenho todo o orgulho do mundo, tenho também a minha satisfação com cada

homem, com cada mulher e com cada jovem do nosso Estado que acredita e

acreditou em mim, e muitos ainda passarão a acreditar à medida que estivermos

trabalhando em prol desta sociedade.

Muito obrigado, Sr. Presidente e meus companheiros. Parabéns aos funcionários,

companheiros que fazem com que esta sessão vá a todo o nosso Estado de Minas

Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público aqui presente, público da TV Assembleia e imprensa, inicialmente

gostaríamos de usar esse nosso espaço da TV Assembleia, que é extremamente

importante e tem um alcance muito grande em todo o Estado, para prestar um serviço

de utilidade pública, por considerarmos que o tema de que trataremos aqui tem essa

conotação. Refiro-me ao Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social -

2009.

Sr. Presidente, trata-se da quinta edição desse prêmio, que é um instrumento de

prospecção, de captação de boas idéias e iniciativas que já foram utilizadas e

aplicadas, para resolver diversos problemas sociais nas comunidades do interior do

Brasil. Esse conceito de tecnologia social encontra-se ainda em construção. Na

verdade, diversas instituições já vêm utilizando o conceito de tecnologia social no

desenvolvimento de suas atividades, inclusive os ministérios.
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Hoje temos alguns editais abertos de vários ministérios distintos, e todos eles

focados no conceito de tecnologia social. E o conceito de tecnologia social com o qual

a Fundação Banco do Brasil trabalha, e que ajuda a consolidar, entende tecnologia

social como produtos, técnicas ou metodologias reaplicáveis, desenvolvidas na

interação com a comunidade e que representem efetivas soluções de transformação

social.

Trata-se de um conceito construído por meio da mobilização em torno de temas

fundamentais no que diz respeito à mudança e à transformação das nossas

comunidades, como inclusão social, melhoria da qualidade de vida e sustentabilidade.

Mais que um conceito acadêmico, o conceito de tecnologia social abrange

conhecimentos populares e gera desenvolvimento para as comunidades. Ele

estabelece um diálogo e transita entre o conhecimento tradicional, o conhecimento

popular e o conhecimento de domínio público, além do conhecimento acadêmico.

O prêmio foi instituído em 2001 e está na sua quinta edição, uma vez que é

realizado a cada dois anos. As tecnologias são certificadas e cadastradas no Banco

de Tecnologia Social, estando, portanto, disponíveis a toda a sociedade, àqueles que

quiserem ter conhecimento delas, aplicá-las ou reaplicá-las, mediante adaptação às

circunstâncias locais. Trata-se de tecnologias voltadas para o acesso a água,

alimentação, educação, energia, habitação, meio ambiente, renda e saúde. Podem

concorrer ao prêmio todas as instituições sem fins lucrativos legalmente constituídas

no País, instituições públicas e também empresas. Aliás, existe uma modalidade

especial para empresas que desenvolvem ações relacionadas a responsabilidade

socioambiental e corporativa, que apliquem ou tenham desenvolvido ou sistematizado

uma solução para qualquer uma dessas áreas.

As inscrições já estão abertas, vão até o dia 29 de maio e podem ser feitas por

meio do “site” “www.fundacaobancodobrasil.org.br”. O evento de premiação ocorrerá

em novembro de 2009. Serão distribuídos oito prêmios de R$50.000,00, totalizando

R$400.000,00 em premiação. Portanto, Sr. Presidente, estamos aqui novamente para

divulgar o Prêmio de Tecnologia Social da Fundação Banco do Brasil, que representa

um esforço ainda maior, uma vez que congrega diversas outras instituições e
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ministérios, que é a rede de tecnologia social, a qual está disseminando País afora

soluções adaptadas à realidade das pequenas comunidades do Brasil.

Gostaríamos de citar duas dessas comunidades. Uma delas tem tido ampla

divulgação e sido muito lembrada. Hoje já existem políticas públicas que adotam essa

tecnologia social: são as barraginhas.

A barraginha é uma prática antiga, milenar. As primeiras barraginhas de que se tem

notícia foram construídas e utilizadas ainda no Egito antigo. Trata-se de um sistema

absolutamente simplificado de coleta da água das chuvas, que faz com que a aguá,

em vez de correr sobre o solo, provocando erosão e assoreamento dos cursos

d’água, seja retida e armazenada para, lentamente, ir-se infiltrando e abastecendo o

lençol freático.

A barraginha foi implantada em Sete Lagoas pela Embrapa Milho e Sorgo.

Aproveito para fazer uma saudação a Luciano Cordoval, que é o técnico da Embrapa

que organizou e sistematizou todo esse processo e, além disso, associou à

construção da barraguinha uma técnica de envolvimento, de mobilização e de

organização social para a execução e o acompanhamento das barraginhas, que têm

sido muito utilizadas, principalmente no Programa Nacional de Revitalização da Bacia

do Rio São Francisco. Atualmente, existem duas ações concretas com esse objetivo.

Uma está sendo realizada com recursos da Codevasf, no Vale do Rio Urucuia, que é

um dos grandes afluentes do Rio São Francisco na margem esquerda. São 13 mil

barraginhas que serão construídas ainda neste ano. Trata-se de mais uma obra do

PAC em Minas Gerais voltada para a revitalização da Bacia do Rio Urucuia. Ela vai

alcançar os 10 Municípios dessa bacia.

Sr. Presidente, sobre as barraginhas, é interessante dizer que há alguns anos,

quando estava na Diretoria de Desenvolvimento Social da Fundação Banco do Brasil,

iniciamos um trabalho naquela região para disseminar a tecnologia das barraguinhas.

Naquele momento, nos idos de 2004, encontramos uma grande resistência por parte

dos pequenos produtores, que diziam que não permitiriam que se fizesse escavações

nas suas pequenas propriedades. A barraginha consiste justamente nisso: em fazer

um buraco. É um buraco feito na terra para conter e colher as águas das enxurradas.
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Passada a resistência inicial, foram feitas, naquele momento, 2.500 barraginhas.

Após a constatação dos resultados obtidos com a execução dessas barraginhas, que

revitalizaram algumas microbacias, elas passaram a ser demanda presente e

permanente de todas as comunidades do Vale do Urucuia, o que resultou agora

nesse esforço realizado pelo Consórcio Intermunicipal dos Municípios do Vale do

Urucuia em conjunto com a Codevasf.

Uma outra ação que ainda está em curso, em fase de elaboração de projetos, é

esse edital, aberto pelo Ministério do Meio Ambiente até o dia 7 de maio, voltado

também para revitalização, só que, dessa vez, na Bacia do Rio Paracatu, importante

afluente da Bacia do Rio São Francisco. Serão atendidos 12 Municípios no total,

divididos em 2 blocos de 6. O conceito utilizado nesse edital também é o de

tecnologia social, tendo sido incluídas, formal e explicitamente, as barraginhas, como

tecnologia social para combater processos erosivos. Portanto, trata-se de um trabalho

que vem crescendo no Brasil e no mundo. A propósito, um outro país que utiliza muito

esse conceito e tem inúmeras sugestões e aplicações dessa natureza é a Índia. O

Banco de Tecnologias Sociais da Fundação Banco do Brasil disponibiliza a todos os

interessados consultas sobre tecnologias sociais que possam ser utilizadas para

transformação social e resolução de problemas de diversas ordens nas pequenas

comunidades humanas. São desde produtos até as metodologias participativas

utilizadas para envolver e mobilizar a comunidade no intuito de empoderá-las para

que elas possam partir para a autonomia, partir para abraçar o seu destino e

encaminhar soluções concretas ao alcance das comunidades locais.

Gostaríamos ainda, Sr. Presidente, de utilizar este nosso espaço para, de novo,

fazer aqui uma cobrança: trata-se da minha velha cantilena em relação ao programa

Luz para Todos. E aqui, Deputado Getúlio Neiva, não estamos nem entrando na

discussão de quem é o pai da criança, se o governo federal, se o governo do Estado -

isso para nós é pacífico, filho bonito todo mundo quer -, nem na discussão sobre de

quem é a responsabilidade por se ter talvez estimado mal, levantado os números

iniciais do programa muito aquém do que se deveria. Então, é bom que o programa

esteja acontecendo. Acima de tudo, o que gostaríamos de ver acontecer com o Luz

para Todos em Minas Gerais é que ele atendesse a sua concepção de disponibilizar
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energia elétrica para os que moram no meio rural. Do jeito que a coisa está sendo

conduzida, vamos terminar o Luz para Todos em Minas Gerais deixando sem

atendimento mais de 50 mil pequenos proprietários, principalmente, Deputados

Getúlio Neiva e Carlin Moura, no Vale do Mucuri, no Vale do Jequitinhonha, no Norte

e no Noroeste de Minas, as regiões mais empobrecidas do Estado. Mais grave ainda

é que ficou pactuado, nessa nova rodada, nessa retomada do Luz para Todos em

Minas, que as áreas alcançadas pelo programa Territórios da Cidadania seriam

priorizadas. Não é o que está acontecendo, não é o que está acontecendo!

Exatamente o Noroeste e o Norte de Minas, o Jequitinhonha e o Mucuri, áreas quase

que plenamente cobertas pelo Territórios da Cidadania, serão os mais prejudicados.

Então, é o avesso da priorização, é o contrário da priorização o que está acontecendo

neste momento.

Mas o que considero mais grave, Srs. Deputados, em relação ao programa Luz

para Todos, é a falta de transparência. Pergunto-me e pergunto aos senhores e a

todos que estão nos acompanhando neste momento qual é a dificuldade concreta,

real, para uma empresa com padrão de excelência como a grande empresa Cemig

informar e ser transparente com aqueles que têm grande expectativa de ser

atendidos pelo programa. Por que a Cemig não divulga com clareza o número de

atendimentos previstos até a conclusão do programa, no final do ano que vem? Tudo

isso, do jeito que está sendo conduzido, leva ao aprofundamento do descrédito,

infelizmente, nas instituições públicas no Brasil. É um programa esperado e desejado

durante tanto tempo, vital para interiorizar o desenvolvimento no País - em Minas

Gerais não é diferente -, e é conduzido dessa maneira.

Portanto, insistimos que gostaríamos de solicitar aos nobres pares que nos

ajudassem a colocar essa discussão na agenda da Assembleia. Precisamos provocar

uma solução. Que a Cemig se manifeste. Há uma audiência pública prevista na

Comissão de Assuntos Municipais para que a Cemig faça esclarecimentos a todos

aqueles que ainda não foram atendidos pelo Luz para Todos e estão aguardando

uma solução.

Para finalizar, Sr. Presidente, quero reconhecer que já se fez muito. Com o que já

se realizou e o que está previsto, ultrapassaremos, em muito, as 200 mil ligações do
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Luz para Todos em Minas Gerais. Mas 50 mil ou mais pequenos produtores rurais

ficarão sem atendimento. Isso não se justifica, porque não falta recurso por parte do

governo federal - esperamos que não falte também por parte do governo do Estado -

para levar a cabo essa política pública tão fundamental como o Luz para Todos. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

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 3.705 a 3.707/2009,

da Comissão de Educação. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento

Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Assuntos Municipais - aprovação, na 9ª Reunião

Ordinária, em 29/4/2009, dos Requerimentos nºs 3.588 e 3.604 a 3.606/2009, do

Deputado Doutor Viana, e 3.611/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Saúde -

aprovação, na 6ª Reunião Ordinária, em 29/4/2009, dos Projetos de Lei nºs 3.003 e

3.084/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e dos Requerimentos nºs 3.550/2009,

do Deputado Doutor Viana, e 3.553/2009, da Comissão de Turismo; de Administração

Pública - aprovação, na 7ª Reunião Ordinária, em 29/4/2009, dos Requerimentos nºs

3.520/2009, do Deputado Weliton Prado, 3.525/2009, do Deputado Célio Moreira,

3.532 e 3.570/2009, do Deputado Weliton Prado, 3.582 a 3.584/2009, da Comissão

de Direitos Humanos, e 3.590/2009, do Deputado Weliton Prado; de Educação -

aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, em 29/4/2009, do Projeto de Lei nº 3.080/2009,

do Deputado Inácio Franco, e dos Requerimentos nºs 3.586/2009, do Deputado
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Dalmo Ribeiro Silva, 3.599 e 3.600/2009, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, e

3.612/2009, do Deputado Braulio Braz; de Política Agropecuária - aprovação, na 7ª

Reunião Ordinária, em 28/4/2009, do Projeto de Lei nº 3.083/2009, do Deputado Almir

Paraca, e dos Requerimentos nºs 3.577/2009, do Deputado Delvito Alves, e

3.587/2009, do Deputado Doutor Viana; e de Cultura - aprovação, na 7ª Reunião

Ordinária, em 29/4/2009, do Projeto de Lei nº 2.817/2008, do Deputado Inácio

Franco, e dos Requerimentos nºs 3.602/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

3.603/2009, do Deputado Ruy Muniz, 3.608/2009, do Deputado Neider Moreira,

3.613/2009, do Deputado Braulio Braz, e 3.614/2009, da Deputada Maria Lúcia

Mendonça (Ciente. Publique-se.).

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, Srs. Deputados, público presente e que

nos acompanha pela TV Assembleia, imprensa, retomo a palavra para fazer alguns

registros que também consideramos importantes. Inicio trazendo a público um

requerimento que, assim que sairmos da tribuna, protocolaremos junto à Mesa. Ele

dialoga com outro que está tramitando na Casa, em que se solicita uma reunião

especial. Até então, Sr. Presidente, não realizamos, por iniciativa nossa, nenhuma

reunião especial durante o nosso mandato. Por isso, contamos com a aquiescência

do Presidente para realizarmos essa reunião especial, que é objeto desse nosso

requerimento, para homenagear o Dr. Joaquim Benedito Barbosa Gomes, Ministro do

STF, um filho da minha terra, da minha cidade natal, Paracatu. Ele é mais conhecido

como Joaquim Barbosa. No nosso requerimento, gostaríamos que fossem formulados

votos de congratulações com o Dr. Joaquim Barbosa: “Justifica o nosso pedido a

necessidade de se destacarem os relevantes serviços prestados ao Judiciário

brasileiro por este grande jurista, oriundo da carreira do combativo Ministério Público

Federal, com sua atuação responsável, de ilibada conduta, que vem valorizar e

desmacular a imagem daquela Corte diante da opinião pública, primando por resgatar

a transparência e a imparcialidade com que devem ser tratados todos os assuntos em
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qualquer esfera do serviço público, denotando qual deve ser o verdadeiro papel do

Estado na vida dos cidadãos e das cidadãs”.

Esse é o nosso requerimento, Sr. Presidente, que protocolaremos. Gostaríamos de

lembrar que o Dr. Joaquim Barbosa é filho de família paracatuense e de origem muito

humilde. Para chegar ao posto de Ministro do STF, teve que se esforçar e dedicar-se

bastante, sempre muito atento às oportunidades. Mudou de Paracatu para Brasília

ainda jovem, passou por várias funções e trabalhos até entrar na Universidade

Federal de Brasília e daí continuar a sua carreira, aliás com diversas formações,

como mestrado e doutorado no exterior. Não queremos aprofundar a polêmica na

qual o Dr. Joaquim Barbosa esteve envolvido recentemente com o Presidente do

STF, mas registrar que estamos acompanhando milhares e milhares de cidadãos

brasileiros que manifestaram, principalmente pela internet - canal mais democrático

de manifestação, ou seja, de teor dessa natureza -, solidariedade e apoio à posição

do Ministro Joaquim Barbosa.

Portanto, fica aqui o nosso pedido para que, o mais rápido possível, realizemos -

aliás, espero que ainda neste ano - essa reunião especial em homenagem a esse

ilustre filho de Paracatu, minha cidade natal.

Falando de Paracatu, Sr. Presidente, gostaria ainda de fazer um registro. Na

semana passada fiz um pronunciamento aqui, dizendo que, no final de semana,

realizaríamos uma reunião para tratar do desenvolvimento sustentável de Paracatu.

Uma discussão envolvendo, de maneira especial, duas mineradoras presentes no

Município: uma, do Grupo Votorantim, e a outra, do Grupo Kinross. A Rio Paracatu

Mineração, assim que estiver otimizado seu processo de produção, que acaba de ser

duplicado, se transformará na maior produtora de ouro do Brasil. O período previsto

para o encerramento das atividades produtivas dessa mina de ouro de Paracatu é

para daqui a 30 anos. Coincidentemente, essa cidade nasceu no Ciclo do Ouro. Na

verdade, teve seu apogeu e vigor tanto econômico quanto cultural na época do

Império, exatamente a do Ciclo do Ouro.

Estamos assistindo a um novo ciclo do ouro em Paracatu. Para que daqui a 30

anos a comunidade de Paracatu não fique com um vazio geográfico e espacial - aliás,

o Morro do Ouro, lavras antigas que receberam esse nome, é onde se explora
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atualmente o metal, dividindo-se com o perímetro urbano de Paracatu - nem com o

buraco da mina a céu aberto e um vazio econômico, é preciso, de fato, desencadear

o processo do desenvolvimento sustentável de Paracatu e formulá-lo com a

participação e o apoio de todos os segmentos sociais, que devem ser estimulados,

para se organizarem e levantarem seus pontos de vista, suas demandas e

necessidades. Além disso, num fórum amplo, discutir, debater e criar consensos e

acordos mínimos para formular o plano de desenvolvimento sustentável de Paracatu.

Estamos trabalhando intensamente para demonstrar, primeiramente, que existe

uma metodologia. Quando se fala em desenvolvimento sustentável, um conceito tão

utilizado, tão aplicado por tantas pessoas no Brasil e no mundo, exige-se um método,

há um “como fazer” que é absolutamente participativo, que não despreza e não pode

descartar nenhuma força política, nem segmento social, nenhuma força produtiva.

Deve-se agregar, estimular, habilitar e capacitar, para abertura de novas atividades,

novas frentes de trabalho e de serviço para o conjunto da população. Portanto é um

processo democrático e absolutamente legítimo, que, para acontecer, precisa do

envolvimento de todos os setores, como a sociedade, o chamado terceiro setor e os

setores público, empresarial e produtivo.

Nossa reunião, que ocorreu no final de semana, teve ampla participação. Tiramos

as linhas mestras desse trabalho e esperamos, em breve, já com o primeiro plano de

trabalho, desencadear esse processo em Paracatu. Que a responsabilidade social ou

socioambiental - de maneira especial a das mineradoras - possa ser traduzida não só

em compensações ambientais, mas também em compensações sociais para a

comunidade daquela cidade. Ou seja, que a questão ambiental, como a questão das

águas que está sendo muito debatida em Paracatu neste momento, seja plenamente

resolvida, respeitada a legislação vigente, que é muito boa por sinal.

Outro problema social diz respeito ao Programa Brasil Quilombola. Que seus

problemas também sejam resolvidos, para que a empresa RPM possa desenvolver o

seu trabalho, produzir e devolver ao povo de Paracatu parcela dos volumosos

recursos que estão sendo extraídos do nosso subsolo, para que sejam aplicados no

desenvolvimento, na cultura, na educação, na saúde, na diversificação da produção,
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a fim de garantir uma qualidade de vida no futuro à altura do que o povo dessa cidade

merece.

Sr. Presidente, ainda quero apresentar dois requerimentos, que também vamos

protocolar em seguida. O segundo requerimento solicita que seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Robson Rocha, funcionário de carreira do Banco do Brasil,

pela sua posse na Vice-Presidência de Gestão de Pessoas e Responsabilidade

Socioambiental daquela instituição, o que confirma e reconhece, pelo mérito, a

excelência dos serviços por ele prestados à empresa a ao seu público e uma carreira

construída de forma brilhante, responsável e com a dedicação e o desapego sempre

presentes na trajetória dos grandes profissionais e líderes corporativos.

Sou funcionário do Banco do Brasil e conheço o nobre colega Robson Rocha há

muito anos, desde quando aqui, em Belo Horizonte, ele participava ativamente da

campanha contra a fome com os funcionários daquela instituição em Belo Horizonte,

em Minas Gerais, no Brasil, ao lado do Herbert de Souza, o Betinho. Ele demonstrou

o valor da solidariedade para todo o povo brasileiro. Uma campanha que inspirou o

programa Bolsa-Família e também o programa Fome Zero, do Presidente Lula.

Portanto o nosso voto de congratulações com o colega do Banco do Brasil, hoje

Vice-Presidente, Robson Rocha.

Por fim, Sr. Presidente, gostaríamos de apresentar requerimento em que

solicitamos seja formulado voto de congratulações com os alunos, os professores, os

técnicos e a diretoria do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa -

Coluni -, na pessoa de sua Diretora, Profa. Eunice Bittencourt Bohnenberger, pela

classificação, em 1º lugar, no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem - 2008, pela

segunda vez consecutiva, o que credencia o Coluni neste momento como a melhor

escola pública do Brasil. Justifica o nosso pedido, a necessidade de homenagear os

corpos docente, discente e administrativo daquele estabelecimento público de ensino,

como fórmula de estimular os profissionais e estudantes de outros educandários à

busca de metas significativas, como as por eles alcançadas, reconhecendo e

divulgando as técnicas de ensino-aprendizagem e de formação responsável

aplicadas, para obtenção de resultados tão louváveis. Há de se destacar a excelente

organização da escola, em que todos os profissionais trabalham em regime de
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dedicação exclusiva, possuem gabinetes exclusivos e com excelente infraestrutura

funcional, com remunerações muito acima da média e em constante processo de

qualificação. Entre eles, há muitos mestres e doutores, que se utilizam de técnicas de

educação de cunho libertário, com garantia de independência e autonomia para os

educandos, em um regime acadêmico que lhes proporciona qualidade didática e

pedagógica, mas exige compromisso com a responsabilidade pela busca dos

melhores resultados possíveis.

Gostaria também, Sr. Presidente, de fazer uma breve menção à reportagem

publicada pelo jornal “Estado de Minas”, nesta data, descrevendo o trabalho

desenvolvido nessa instituição, o Coluni, que se transforma na melhor escola pública

do Brasil. (- Lê:)

“O segredo do sucesso é revelado por Eunice com entusiasmo: ‘O colégio está

localizado dentro do ‘campus’ da Universidade. Há toda a estrutura para os nossos

alunos, como grandes acervos de livros e laboratórios. Além disso, preocupamo-nos

com a qualificação dos nossos professores, temos mestres e doutores’ - destaca. Ela

enfatiza ainda que um dos pontos que mantém a qualidade do ensino é o fato de que,

para ingressar na instituição voltada para o ensino médio, o estudante passa por

processo de seleção. Mas não é só isso. Diferentemente de muitas escolas públicas,

o professor no Coluni tem dedicação exclusiva e ganha entre R$2.000,00 e

R$5.000,00. ‘Ele não pode trabalhar em outra instituição, somente aqui’, avisa

Eunice, elogiando o ambiente dos educadores. ‘O professor tem o próprio gabinete,

onde tem livros à disposição e pode elaborar seu plano de aula com tranqüilidade. A

vida é a mesma daquele que dá aula para estudantes da graduação’, garante. Com

os portões escancarados, sem ao menos um porteiro para tomar conta dos alunos, o

Coluni, segundo afirma a Diretora, praticamente não tem problema com indisciplinas.

‘Eles têm total liberdade, mas são responsáveis. A nossa organização confere a eles

uma independência e autonomia muito grande, o que, diferentemente do que se

pensa, faz com que eles tenham ritmo de estudo. Principalmente porque estão

inseridos em um clima acadêmico’, observa.”

Portanto, Sr. Presidente, gostaríamos de registrar as nossas congratulações com o

Coluni, extensivas a toda a Universidade de Viçosa, desejando que um dia possamos
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alcançar esse padrão de qualidade de ensino nas escolas públicas de Minas Gerais e

do Brasil. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilberto Abramo,

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la ao Deputado Getúlio Neiva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao

orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Deputado José Henrique, companheiro

do PMDB, inicio minha fala com uma lamentação. Nesta semana, perdemos em

Téófilo Otôni uma das figuras mais importantes do antigo MDB de guerra, ao qual

sempre pertencemos e que enfrentou a ditadura: a Profª Nazira Vieira de Almeida,

que, mesmo sabendo das possíveis perseguições, esteve conosco em todas as lutas

do passado. Registro aqui, na Assembleia, o seu passamento, para tristeza de todos

nós. Ela era uma mulher destemida, batalhadora, decidida e forte. Infelizmente a

doença a debilitou a ponto de levá-la ao leito de morte. Ficam os meus cumprimentos

à professora, à cidadã, à pessoa Nazira Vieira de Almeida, que nos deixou - e esses

cumprimentos são extensivos a toda a sua família. Não só a cidade perde, mas a

história da região, do MDB, do PMDB também perde muito com o passamento da

professora.

Gostaríamos de dizer ainda, Sr. Presidente, que estamos muito satisfeitos, porque,

na próxima semana, será dada a ordem de serviço para o início da construção da

barragem de abastecimento de água de Teófilo Otôni, por meio da empresa

Mecanorte, que ganhou a licitação. Os investimentos foram superiores a

R$50.000.000,00. Em paralelo, ocorre, a passos rápidos, o processo de licitação -

que será aberta no mês de maio - para a construção da estação de tratamento de

esgoto - ETE - de Teófilo Otôni, orçada em R$60.000.000,00. Essas notícias são

muito boas para a cidade.

No próximo dia 7, quinta-feira, às 11 horas, estaremos com o Prof. Anastasia, Vice-

Governador de Minas, inaugurando um dos maiores trechos de asfalto do Proacesso

de todo o Estado, a rodovia que liga Teófilo Otôni a Pavão - são mais de 80km de

extensão. A solenidade acontecerá no meio do caminho, em Novo Oriente de Minas.

Desde já, convido o meu companheiro Deputado José Henrique a estar conosco, uma
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vez que sua presença na região, onde tem expressiva votação, é sempre estimada.

Trata-se de uma rodovia enorme e importante, pois 11 Municípios serão atendidos

diretamente por ela.

É uma alegria, porque, na verdade, nos idos de 80, quando lutamos para que essa

estrada fosse construída, conseguimos o asfalto por meio dos Deputados Luiz Leal e

Kemil Kumaira - eu estava na Prefeitura. Trabalhando juntos, conseguimos asfaltar o

trecho de Águas Formosas até Pavão. Agora será complementada a ligação entre

Pavão, Novo Oriente e Teófilo Otôni.

Gostaria que o Deputado Almir Paraca estivesse presente neste momento. Quis

falar logo depois dele, para que pudesse informá-lo a respeito do Luz para Todos. Ele

tem feito uma diatribe fantástica aqui em relação a esse tema. Tenho informações um

pouco mais condizentes com a realidade. De fato, é preciso dizer que o Luz para

Todos, do qual fui coordenador por um período, foi baseado num equívoco do próprio

governo federal, que buscou informações do IBGE, em vez de buscá-las nos

Municípios, para saber quantas ligações de energia, quantas propriedades rurais,

fazendas e casas rurais precisavam do benefício. O levantamento feito pelo IBGE foi

de 105 mil casas em Minas Gerais. A Cemig realizou, até dezembro de 1988, 195 mil

ligações, 90 mil a mais em relação àquilo que estava previsto para Minas Gerais na

primeira etapa do Luz para Todos. É claro que ficaram faltando ligações. E foi bom

que tenha acontecido isso, porque, na verdade, o levantamento do IBGE estava

errado. Ninguém prestou atenção a esse fato, ninguém ouviu a Emater, que conhece

todos os Municípios, ninguém ouviu o governo do Estado, ninguém ouviu os

Municípios, e disso resultou o desastre de ficar essa idéia de que existem 100 mil

casas sem eletrificação. Isso não é verdade. O levantamento feito pelo governo do

Estado está quase concluído, cidade por cidade, ouvidos todos os Prefeitos e

Vereadores, ouvida a Emater. Agora, ao final de maio, princípio de junho,

chegaremos ao resultado e teremos apenas 72 mil ligações ainda fora da segunda

etapa.

Essa informação vai para meu amigo e companheiro Deputado Almir Paraca. Em

vez das 100 mil ligações mencionadas por ele, o levantamento comprova que são em

torno de 70 mil, apenas. Como há uma segunda etapa e um convênio para 55 mil
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ligações, conversei com o novo Diretor de Furnas que coordena essa área no âmbito

do governo federal a respeito da possibilidade de acelerarmos essa execução. Para

isso peço a ajuda do meu querido Deputado Almir Paraca, porque faltarão apenas 22

mil ligações. Com isso, pudemos buscar a informação correta de que faremos a

complementação do programa não em 2010, conforme foi anunciado, mas até antes,

se houver um convênio com o governo federal para se fazer a terceira etapa antes do

fim desse ano.

Se for permitido, concedo aparte, com muita honra, ao Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca (em aparte) - Nobre Deputado Getúlio Neiva, inicialmente

gostaríamos de cumprimentá-lo por ser o exímio orador que é, sempre presente, não

só na sua base eleitoral como alcançando as questões do Estado de Minas Gerais e

do Brasil, sempre com muito domínio e propriedade em todos os assuntos. Nesse

caso particular, Deputado Getúlio Neiva, estamos acompanhando o Luz para Todos

desde o início porque, como V. Exa. sabe, tanto a sua região, o Vale do Mucuri, como

a minha, ou seja, o Noroeste de Minas, o Vale do Paracatu, o Vale do Urucuia, são

regiões que, se não forem alcançadas plenamente pelo programa, vão perder a

possibilidade de oferecer uma oportunidade concreta, real para os nossos pequenos

produtores, em especial, que dependem disso para produzir o que promove sua

subsistência, e não, seu conforto. Em abril do ano passado, tínhamos 146 mil

cadastros no programa. O Comitê Gestor Estadual validou, naquela ocasião, 96 mil

ligações. Desde então o programa esteve suspenso e está sendo retomado somente

agora. Se tínhamos, na ocasião, 96 mil cadastros validados, tirando 55 mil, ficam 41

mil ligações. Há o crescimento vegetativo, que é real, que não pode ser desprezado.

Então, a projeção é que, de fato, sejam mais de 50 mil.

Mas, na verdade, o que precisamos é equacionar isso. Conto com o nobre

Deputado, e estaremos juntos nesse trabalho. Apenas nós dois estamos dialogando a

respeito desse assunto aqui. O Deputado Weliton Prado entrou no circuito.

Precisamos envolver o conjunto dos Deputados e construir a solução definitiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Deputado Almir Paraca, fiz questão de citar seu nome

porque V. Exa. tem sido porta-voz do Luz para Todos nesta Assembleia e é o homem

que mais defende o programa. Com a experiência que tive como coordenador do Luz
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para Todos na minha região, ao longo de dois anos, me acostumei a alguns fatos e

eventos mais internos da Cemig, de Furnas, e posso afiançar a V. Exa. que existem

alguns entraves, que poderão até ser eliminados. O próprio Ministério exige a

comprovação de que há residentes na casa a ser eletrificada. Muitas pessoas

aproveitaram a situação e construíram pequenas casas, querem colocar luz no curral,

o que não está dentro do programa. O contrato não permite que se coloque luz em

curral. Acho até errado não poder. Por que não? É possível flexibilizar. Por que não

colocar uma estrutura de energia suficiente para tocar uma fabriqueta ou alguns

equipamentos? Não tenho nada contra, mas o contrato se amarra na casa habitada.

Pelo levantamento que está sendo feito agora pelo governo do Estado e pela Emater,

são apenas 72 mil casas habitadas. O contrato é para 55 mil. Pode ser que seja

ampliado, conforme ouço o Deputado Almir Paraca dizer, e quero que isso aconteça.

Mas o meu pedido com vistas à intervenção desse Deputado é para que possamos

dialogar com o Diretor Regional de Furnas que trabalha na área de Minas Gerais,

Bahia e Espírito Santo, a fim de que possamos formatar um convênio mais rápido na

terceira etapa. Não podemos esperar acabar a segunda para fazermos a terceira. O

meu pedido é que se formate a terceira etapa, até com esses arrazoados. Se

esperarmos as obras acabarem até o final deste ano, com essas 55 mil ligações,

teremos aquele problema que houve no passado. A Cemig, em janeiro de 2007,

comunicou que tinha terminado o contrato, e só estamos retomando o processo

agora, em 2009. Tivemos praticamente dois anos de paralisação.

Em relação à responsabilidade que V. Exa. assumiu neste Plenário, de defesa do

Luz para Todos, coloco-me à disposição para, junto com o Deputado Weliton Prado e

outros Deputados, buscarmos um entendimento com o governo federal para formatar

o convênio da terceira etapa imediatamente. Não podemos esperar, pois, no anterior,

perdemos dois anos. Tenho a cópia do ofício da Cemig informando ao grupo gestor

que precisava de um segundo convênio, pois não havia base legal para continuar as

obras. Temos, então, de trabalhar juntos. Agradeço a V. Exa. por defender esse

projeto. Fiquei esses dias em silêncio a respeito desse assunto porque a defesa de V.

Exa. está muito boa. Gostaria de integrar-me a essa luta para que, juntos,

consigamos esse feito. Muito obrigado, Deputado Almir Paraca.
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A situação do Luz para Todos está mais ou menos clara. Muitas pessoas se

aproveitaram da situação, fizeram uma porção de casas para colocar luz, e lá hoje

não mora ninguém. É preciso ver essa questão, pois o convênio prevê beneficiar a

residência de uma família e não qualquer casa.

Na minha cidade, a nossa Prefeita disse: “Cada casebre terá energia elétrica”. Pode

ser uma mansão, até o castelo do nosso Deputado, mas, se não morar ninguém, não

há por que colocar luz. O convênio é muito explícito em relação a isso, quando

menciona “habitação rural” e não “casa”. Não se refere a casebre nem a casa boa ou

ruim, mas a “habitação rural”. Onde morar uma família de ruralista haverá energia

elétrica. A Cemig e a Emater fizeram um trabalho magnífico e constataram que hoje

são 72 mil habitações. Como há um contrato para atender 55 mil casas, ficarão

poucas para o ano que vem. Com o nosso trabalho conjunto, poderemos sensibilizar

o governo federal para fazer o novo convênio, pois enquanto ele não for assinado,

não se podem fazer as obras. A Cemig já fez isso sozinha durante muito tempo.

Lembro-me de que, desde o governo Tancredo, a Cemig faz programas de extensão

de rede rural. Fiz 1.500 no meu primeiro mandato de Prefeito, de 1983 a 1988. Já no

segundo mandato, de 2001 a 2004, fiz 1.097, sem o Luz para Todos. Eletrifiquei 12

Distritos e povoados de 1983 a 1988, sem o Luz para Todos, mas com o programa do

governo de Minas, por meio da Cemig.

Sempre se fez eletrificação rural em Minas Gerais. Fez-se muito mais do que foi

feito no resto do Brasil. Agora a nossa luta é para que o Luz para Todos não seja

interrompido no ano que vem. Sabemos que 2010 é um ano eleitoral. Se deixarmos o

convênio para o ano que vem, teremos problemas políticos. Não podemos misturar

esse assunto de interesse da sociedade brasileira, especialmente dos produtores

rurais, com o ano político. Foi por esse motivo que convoquei o Deputado Almir

Paraca para trabalharmos juntos.

Gostaria, Sr. Presidente, de referir-me a dois outros assuntos, com o beneplácito de

V. Exa. Conseguimos com o Governador Aécio Neves a inclusão de mais cinco

Municípios da nossa região, que é de V. Exa. também, no Projeto Travessia. Estou

muito feliz com essa inclusão. Acho que os Vales do Mucuri e do Jequitinhonha e até

a parte pobre do Vale do Rio Doce deveriam estar incluídos nesse projeto, que é
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importantíssimo para a redenção dos Municípios, porque diminui uma parte da

desigualdade existente entre a nossa região, que é carente, e as demais regiões do

Estado, mais beneficiadas com infraestrutura.

Acho importante comunicar esse fato. Claro que vou divulgá-lo por meio da

imprensa local e por meio do meu jornalzinho. Todos ficarão sabendo quais são os

Municípios, mas estamos trabalhando para incluir outros, pois temos Municípios

pobres que ainda não foram aquinhoados e precisam entrar no Programa Travessia.

Para encerrar, Sr. Presidente, quero comentar que a ZPE de Teófilo Otôni abre

para todos nós do Mucuri, do Jequitinhonha, do São Mateus e do Rio Doce uma

perspectiva fantástica em função das possibilidades industriais. É preciso termos

consciência de que, apesar de o Presidente Lula ter assinado o decreto que criou o

Conselho Nacional das ZPEs, a realização da obra em si não será efetivada se a

Zepex, empresa que administra a ZPE, não tiver recursos para isso.

Hoje sabemos que a Zepex está falida, devendo R$11.500.000,00 ao BDMG, ao

BNDES e ao Banco do Brasil. Ela não tem capital para fazer a infraestrutura

necessária. Tenho visto no “Diário do Comércio” e em parte da imprensa de Belo

Horizonte comentários sobre o assunto do ponto de vista da administração da Zepex.

Eles não abordam toda a verdade. É preciso que deixem isso bem claro. O que temos

dito é que a ZPE é uma luta nossa, que começamos e continuamos apoiando.

Estamos solicitando apoio aos governos federal e estadual, mas existe uma situação

de fato, a Zepex não têm recurso para fazer a infraestrutura da ZPE. E a sua região,

Deputado José Henrique, precisa da ZPE. O Mucuri e o Jequitinhonha também

precisam. Se tivermos a ZPE em Teófilo Otôni, poderemos plantar eucalipto à

vontade ou outro tipo de árvore; poderemos explorar o minério de Porteirinha, Monte

Azul e Rio Pardo de Minas; em cada Município da região, poderemos fazer fornos de

gusa; poderemos explorar outros minérios existentes, o calcário de Poté, o caulim de

Padre Paraíso e granitos, que são ocorrências com extração para encher mais de 400

carretas por dia, e levá-los para Teófilo Otôni.

Além disso, na ZPE de Teófilo Otôni, em área próxima que pode ser anexada,

temos embutidos dois receptores de leite importantes, que são indústrias nacionais, e

a fábrica de leite em pó já está projetada. Poderemos muito bem exportar o nosso
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café. De Capelinha até Minas Novas, a produção de café é exportada em grão por via

de Muriaé. Olhem que descalabro, levam o café para ser exportado por Muriaé,

quando se poderia fazer a transformação em Teófilo Otôni, na ZPE, implantando-se lá

uma fábrica de café solúvel para exportação ou exportando-o diretamente.

Na área de carnes - boi, porco e frango -, o potencial da região poderá ser

amplamente explorado, se a ZPE estiver funcionando. Mas, para funcionar, Sr.

Presidente, é preciso que nós, com os pés no chão, busquemos entender que o

governo federal, se quiser, pode ajudar. A Zepex tem um crédito junto ao governo

federal da ordem de R$20.000.000,00. É só fazer as contas e acertar com o BDMG.

Se o governo deve R$20.000.000,00 e a Zepex deve R$11.500.000,00, dá para

acertar essa dívida com o governo de Minas. Caso contrário, Sr. Presidente, que se

entregue o controle da Zepex ao governo do Estado, por meio da Codemig, da MGI

ou de qualquer empresa, porque, lamentavelmente, se continuar na situação atual,

tudo estará absolutamente trancado. Não irão a lugar algum, nada acontecerá.

Haverá apenas propaganda, como houve no ano passado, e continuarão dizendo que

haverá ZPE, mas isso não ocorrerá.

E ouso dizer publicamente - na semana passada estive conversando com o

Governador sobre essa questão, para ajudar a resolver o problema da dívida da

Zepex - que não podemos ficar parados. A ZPE é um sonho de todos nós, de Teófilo

Otôni e do Nordeste mineiro, e não podemos permitir que, egoisticamente, uma

pessoa controle e domine uma empresa que não tem competência para instalar e

fazer funcionar a ZPE. Ele é incompetente? Não é isso. Na verdade, os fatos

supervenientes que ocorreram, incluindo-se o atraso na implantação da ZPE, é que

deixaram a Zepex em má situação, porque desde 1994 ela já tinha sido autorizada

pelo ex-Presidente Itamar Franco.

O que o Lula fez agora o Itamar fez em 1994. No entanto perdemos o bonde da

história, e, para não perdê-lo novamente, é preciso ter seriedade na condução desse

assunto. Ou que trabalhemos com o governo federal para fazer a composição do

pagamento da dívida da Zepex, ou que o governo do Estado assuma o seu controle

acionário para fazê-la funcionar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João, solicitando

a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e

fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, gostaria de dar continuidade, ao ler uma

publicação oficial do “Minas Gerais”, em que se informa sobre uma caravana do

Governador na Europa, destacando que ele estará na cidade de Madri no dia 5 de

maio, quando receberá prêmio, na Casa da América, em nome da Cemig. Tudo que é

bom dizem ser do governo, a Cemig é do governo. Então se trata de um Prêmio

Internacional reconhecendo que a Cemig fez um grande empreendimento, a Usina de

Irapé, no Vale do Jequitinhonha, uma das regiões mais carentes do Estado.

A reportagem diz: “O prêmio reconhece, no âmbito ibero-americano, obras públicas

que reúnam, de acordo com a opinião do júri designado, grande importância cultural,

tecnológica, estética, funcional e social”. Na fala do Governador, ele diz: “Na Usina de

Irapé, houve, além de geração de energia, grande preocupação com a questão

ambiental, e em especial com a questão social”.

Pudemos acompanhar, Sr. Presidente, várias audiências públicas e fomos lá, “in

loco”, e, em outras vezes, o pessoal veio aqui. Em relação à questão ambiental, não

vou adentrar o assunto, porque tudo foi um desastre no início. Ao se fechar, as águas

que estavam mais à beira formaram poças. Houve perdas de animais, abortamento

de bovinos, ou seja, houve um grande problema ambiental. E a questão social não foi

resolvida até hoje. Por quê? Centenas de famílias foram reassentadas, foram para

áreas onde não há escola, não há estrada, numa contradição enorme até mesmo

quanto à energia elétrica. Há famílias da Usina de Irapé que estão no Município de

Janaúba. No Município de Montes Claros, famílias espalharam-se, ou seja, pessoas

que foram criadas juntas, num espírito de comunidade, espalharam-se para todo lado.

Existem problemas graves até hoje quanto ao acesso à educação, estrada, transporte

escolar, e há casas que foram construídas com problemas. Portanto, dizer que essa é

uma questão que está resolvida, que é exemplo - Irapé -, isso é não conhecer a

realidade, é não conhecer, de fato, não só a região do represamento, em diversos

Municípios, mas também onde estão reassentadas as famílias.



____________________________________________________________________________
133

Sabemos que a Cemig produz e transmite energia. E, para a transmissão da

energia, esta Casa aprovou o empréstimo, autorizou o Governador a fazê-lo, junto ao

Bird, salvo engano, no final de 2007, para avançar, facilitar o programa Luz para

Todos.

Justamente em um período em que o programa ficou parado. Além da produção de

energia, transmissão de energia, distribuição de energia. É uma grande empresa,

talvez a maior da América Latina, com todas as suas ações ou campo de atuação,

que não é só na distribuição. E com grande espaço quando compra a Light do Rio de

Janeiro, facilitando-se muito a distribuição porque é muito mais concentrado, se

comparado com Minas Gerais. Está claro que se trata de uma empresa em que o

importante para ela é lucro sobre lucro.

A empresa terceiriza os trabalhos. Temos problemas sérios aqui em Minas Gerais

com os terceirizados porque ela não exige - o primeiro grande erro - compromisso

dessas empresas em relação ao trabalhador. E falam que é uma empresa que está

cumprindo com o compromisso social. Isso não corresponde à verdade.

De algumas empresas, mesmo privadas, em alguns lugares, já conseguimos que

tivessem compromisso ao terceirizar o trabalho. Prefeituras, trabalhadores e

sindicatos organizados já tiveram conquistas assim. A questão era a seguinte: “Você

vai terceirizar, mas tem de garantir das terceirizadas um plano de saúde e outros

direitos, como prevê a CLT”. Não se entende que a Cemig, uma empresa público-

privada de economia mista, não tenha como prioridade o trabalhador.

Mensalmente muitos trabalhadores da Cemig são mutilados ou mortos. O

Sindieletro tem todos esses dados. Isso acontece pela falta de compromisso nessa

linha de qualificação e no rumo que ela tomou, que é o de terceirizar. Sabemos que

essa linha habilitará as empresas para uma futura privatização. Esse foi sempre o

rumo. O projeto do PSDB foi esse. E sempre continua na pauta. Eles não retiraram

esse projeto da pauta.

Estão dando esse mesmo rumo à Copasa. E até - caso de rir - à Emater, uma

empresa pública, está nessa lógica da obtenção do lucro. Temos aqui um modelo de

governo - e portanto passa o modelo de Estado - que, embora diga sempre que é

preciso investir menos, ou seja, menos despesa com o Estado e mais investimento
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com a pessoa, isso só acontece no discurso porque a prática tem sido outra. Eles

dizem que o Estado é eficiente, mas apenas para algumas coisas. Eles investem

menos nas pessoas.

É uma vergonha depararmos com servidores, sobretudo nas áreas da educação e

da saúde em que a frequência é maior -, cujo piso salarial está abaixo do salário

mínimo. E é com esse salário que a pessoa viverá quando se aposentar. Enquanto se

está na ativa, existem alguns benefícios, por exemplo, o pó-de-giz na área da

educação e o adicional de insalubridade na área da saúde.

Na aposentadoria, prevalece o piso, perdem-se esses benefícios, justamente no

momento em que mais se necessita deles. Quando mais se precisa de dinheiro, até

por questões de saúde, é quando a remuneração final é menor. Exatamente no

período da vida em que se tem mais tempo para o lazer e para as viagens, ou seja,

para desfrutar o que é justo, não há recursos para isso.

Esse é o modelo de Estado existente, e essa é a relação que esse governo tem

para com os servidores de Minas. Hoje participei de uma reunião na Comissão de

Política Agropecuária, e constatamos as denúncias dos agricultores do interior que

entregam seus produtos na Ceasa e dos agricultores que já estão num estágio mais

avançado, quando conseguem agregar valor a algum produto embutido ou lácteo.

Com frequência, a apreensão desses produtos é feita, e tudo é jogado fora.

Vejam a incoerência do Estado, desse modelo que aí está. De um lado, o Estado

não se faz presente. Ele não faz presença com o IMA nem com a Emater para dar

assistência ao agricultor, para que ele conheça o caminho a percorrer. O Estado não

se faz presente para ajudar o agricultor a ter o selo de inspeção nem o favorece para

obtê-lo. É um Estado ausente. Mas para multar, para fiscalizar e para apreender, aí,

sim, ele é forte e presente. São multas e mais multas.

O mesmo ocorre na linha do meio ambiente para as reservas legais e para o

cadastro do uso da água. O Estado não se faz presente para esclarecer e facilitar a

vida das pessoas. No Ipsemg, por exemplo, existe toda uma eficiência por parte do

Estado para arrecadar do servidor. No contracheque do servidor, todo mês, essa

arrecadação é feita. Pega-se o dinheiro, mas onde está o Estado para disponibilizar o

serviço? Muitas vezes as pessoas precisam viajar 700km para conseguir uma
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consulta em Belo Horizonte. O Estado está presente para arrecadar, mas, para

disponibilizar serviços essenciais, é ausente.

O que é de se admirar é que muitas pessoas criticam a fala da política neoliberal,

do Estado mínimo, por acharem que isso é algo ultrapassado. Infelizmente, essa está

sendo a realidade, a prática em Minas Gerais: um Estado ausente, mínimo, quando

se trata de serviços essenciais para seu povo, começando pelos próprios servidores,

que são as pessoas que o representam.

As salas de aula, por exemplo, são algo vergonhoso, um escândalo. Neste último

final de semana visitei uma escola toda de tábua. As salas de aula eram feitas de

tábua. Como as escolas carecem de salas, a Diretora faz uma caixinha ou uma

campanha para fazer uma sala ou uma cantina, e isso em Municípios de porte médio.

A culpa disso é da ineficiência do Estado.

Em Antônio Pereira, o recurso está na caixa escolar desde 2002, para construir e

reformar a escola, mas até hoje isso não aconteceu. O dinheiro está lá, rendendo

juros, mas o Estado não tem essa eficiência em se tratando de serviços - e ainda é

visto como modelo de gestão. É esse Estado-modelo que queremos? Um Estado que

não faz um acompanhamento para saber se esse dinheiro foi destinado ou não ou se

essa obra foi executada e qual o preço dela. É uma vergonha. Espero que o povo

acorde em tempo e traga um outro modelo de Estado, presente de fato, desde os

rincões até os grandes centros.

Com todo o respeito à área de imprensa da Casa, fizemos até uma audiência

pública em que discutimos aquela ocupação no Bairro Céu Azul, mas o título da

matéria publicada está assim: “Invasores reivindicam terrenos e criticam Prefeitura de

BH”. Vejam bem: essa foi uma ocupação legítima. O terreno é ocioso, está lá há

décadas. Lá estão acampadas 1.300 famílias. É só esta a minha reivindicação: que

se mudasse esse título para “ocupantes”, “acampados reivindicam” em vez de

“invasores”. A terra, Deus criou e deixou para todos os seus filhos e filhas. A própria

Constituição assegura o direito, o acesso à terra; então, é legítima essa ocupação.

Encerro com essa reivindicação, que discutiremos melhor de uma outra vez.

Queremos também discutir, em uma audiência pública, a segunda fase do programa

Luz para Todos, para ouvir todos os atores. Esse requerimento já foi aprovado, e
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minha presença na comissão foi justamente para reivindicar ao Presidente que

marcasse, o quanto antes, essa audiência. Muito obrigado pela paciência, Presidente

Deputado Getúlio Neiva.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Nós é que agradecemos o pronunciamento de V. Exa., pedindo

desculpas, porque a campainha estava no automático, não fomos nós que a

acionamos. É muito bom ouvir essa fala filosófica de V. Exa., sobretudo quando

inspirada em Teilhard de Chardin, o nosso jesuíta e filósofo que fala sobre a

humanização do homem.

Encerramento

O Sr. Presidente (Deputado Getúlio Neiva) - 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 5

de maio, 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 nesta edição.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/4/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discurso do Deputado Padre

João; aprovação - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Registro de presença -

Suspensão e reabertura da reunião - Requerimento do Deputado Hely Tarqüínio;

aprovação - Chamada para a recomposição de quórum; existência de quórum para

continuação dos trabalhos - Discussão e Votação de Indicações: 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 -; discurso do Deputado Getúlio Neiva; questão de

ordem; discursos dos Deputados Weliton Prado, João Leite e Fábio Avelar e da

Deputada Maria Tereza Lara - Encerramento.
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Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Almir

Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Genaro - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos

Mosconi - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -

Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Durval Ângelo - Elmiro

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

- Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa

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

Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Pinduca

Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis -

Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h15min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

Ata

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

anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discuti-la, o Deputado

Padre João.

O Deputado Padre João - Presidente, ao acompanhar a leitura, gostaria de fazer

um destaque em relação ao Projeto nº 2.578, votado ontem à noite que trata da

contratação temporária. A Bancada do PT votou favoravelmente ao projeto, ao lado

dos contratados, sobretudo da área de segurança pública. Houve um esforço máximo

da Casa na aprovação do projeto apreciado ontem à noite, que, acredito, esteja na
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ata. A Assembleia deu a sua contribuição; cabe ao governo fazer a sua parte.

Recebemos o compromisso do Secretário de Defesa Social Maurício Campos de

aproveitar e capacitar os Agentes de Segurança Pública que foram exonerados. Eles

estão sendo capacitados para um possível aproveitamento onde há déficit, o que

ocorre principalmente na Região Metropolitana. Espero que o teor de cada projeto

esteja mais detalhado. Gostaria de destacar o Projeto nº 2.578, que trata da

contratação temporária. A Bancada do PT, em momento algum, desmereceu o

concurso público. Pelo contrário, somos coerentes, consideramos o concurso público

o instrumento mais importante da democracia na gestão pública. Isso, para nós, é

muito claro. Percebemos que uma omissão ou deficiência do Estado possibilitou que

servidores ficassem com uma contratação vulnerável, não só na área de defesa

social. Isso é uma situação de injustiça em relação à lei do trabalho. Que essas

pessoas recebam atenção especial do Estado. São essas as considerações, Sr.

Presidente.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

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

2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres, de

requerimentos, de relatórios e de indicações.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra, com muita alegria, a presença de alunos

da 8ª série do Instituto Coração de Jesus nas nossas galerias, participando do Projeto

Educação para a Cidadania. Nós os recebemos com muita alegria e desejamos que

vocês aprendam, nesta caminhada pela Assembleia, um pouco da vida pública e

política do nosso Estado. Muito êxito, muito sucesso na vida de vocês.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 15 minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.
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Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Vem à Mesa requerimento

do Deputado Hely Tarqüínio solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo

que 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 - seja apreciada em

primeiro lugar. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Tendo em vista a importância da matéria constante na pauta, solicito ao Sr.

Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Hely Tarqüínio) - (- Faz a chamada.).

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 32 Deputados, que, somados aos 6

em comissões, perfazem o total de 38 parlamentares. Portanto, há quórum para a

continuação dos trabalhos.

Discussão e Votação de Indicações

O Sr. Presidente - 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. A

Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em discussão, a indicação. Com

a palavra, para discuti-la, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente e Srs. Deputados, estamos agora nos

preparando e discutindo para tentar aprovar o nome do Sr. José Osvaldo Guimarães

Lasmar para o cargo de Diretor-Geral da Agência de Desenvolvimento da Região

Metropolitana de Belo Horizonte. Esse assunto foi muito discutido pela Bancada do

PMDB, questionando-se não apenas a oportunidade e a necessidade da criação

dessa Agência, mas sobretudo o cuidado na condução das pessoas que iriam criar

um quarto nível de poder no Estado de Minas Gerais, um poder bastante amplo sobre

mais de 30 Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Ontem tivemos a felicidade de ouvir uma alentada e longa entrevista do economista

José Osvaldo Lasmar, mestre em planejamento rural e urbano, formado pela

Universidade da Califórnia, Diretor do Centro de Estudos Municipais e Metropolitanos
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da Fundação João Pinheiro e Coordenador do Centro Mineiro de Referência em

Resíduos. Esse nome foi indicado para a Presidência, e diversos outros nomes foram

indicados para integrar a diretoria colegiada da instituição. No entanto, chega, Sr.

Presidente, a esta Casa, para discussão, apenas a indicação do nome do Sr. José

Osvaldo Guimarães Lasmar. Os demais nomes indicados pelo Sr. Governador para

esse tão importante organismo não chegaram para apreciação desta Casa.

Os Municípios da Região Metropolitana deveriam se preocupar se aprovarmos

apenas um nome e não termos o direito de, em nome do povo, aprovar também os

demais nomes indicados pelo Sr. Governador. Vejam que o Governador indicou uma

diretoria colegiada da instituição, com os seguintes nomes: José Lincoln Magalhães,

Vice-Diretor-Geral; Maria Elisa Braz Barbosa, Diretora de Regulação Metropolitana;

Fábio Caldeira, Diretor de Planejamento Metropolitano, Articulação e

Intersetorialidade; Hubert Brant Moraes, Diretor de Informação, Pesquisa e Apoio

Técnico; e Margot Navarro Graziani Pioli, Diretora de Inovação e Logística.

A Lei Complementar nº 107, criada este ano, mostra que a Região Metropolitana e

esta agência estarão vinculadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Regional

e Política Urbana. Tivemos aqui uma discussão com o Secretário Dilzon Melo, que

nos fazia ver a necessidade, para não perder recursos federais, de criarmos a

Agência Metropolitana. No entanto, Sr. Presidente, hoje devemos questionar - e eu

questionaria - se apenas o nome do Diretor-Geral deve ser apreciado pela

Assembleia. A lei fala muito claramente que essa diretoria teria a homologação da

Assembleia Legislativa. No entanto, apenas o nome do Diretor-Geral aparece para

nossa apreciação.

Não é apenas isso que gostaria de tratar em relação a esse assunto, Sr.

Presidente, mas também o fato de ontem eu ter escutado, com carinho e apreço, uma

entrevista bastante ampla do Dr. Lasmar, falando sobre o que vai fazer como Diretor

da Agência. Primeiro, não temos os outros nomes apreciados pela Assembleia

Legislativa; e segundo, ainda não aprovamos a indicação, mas o cidadão está falando

como se já fosse o titular do cargo. Estranha-me esse procedimento, especialmente

em relação aos Prefeitos da Região Metropolitana. Será que esse tipo de comando

acontecerá, mesmo antes de a Assembleia Legislativa aprovar o nome do Diretor? O
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Deputado Ivair Nogueira pode dar um pouquinho mais de “sustança” à nossa

assertiva. O cidadão que comandará a Agência Metropolitana de Belo Horizonte,

antes de ser aprovado pela Assembleia Legislativa e tomar posse, já fala como se

tivesse sido. Será que ele agirá assim em relação aos Municípios da Região

Metropolitana, falando e ditando normas por eles? O poder é amplo: vai desde a

ocupação até a regulação das linhas intermunicipais, incluindo o planejamento dos

resíduos sólidos. A situação é muito complicada e talvez fosse necessário que

solicitássemos à nova diretoria da Agência Metropolitana um pouco mais de cuidado

na condução dos seus trabalhos.

Quem abordou aqui a questão quanto às preocupações que deve ter o Poder

Legislativo com as duas regiões metropolitanas existentes, uma na região de Belo

Horizonte e outra na de Ipatinga, foi a Bancada do PMDB, e é claro que ela quer

acompanhar, policiar e fiscalizar a criação e os resultados da atuação dessa Agência.

Por que isso? Para evitar, Sr. Presidente, o caso que estamos discutindo. Desde o

início desta reunião, há uma discussão entre a Bancada do PT e os demais

Deputados, a fim de colocar na pauta um assunto parecido, quer dizer, a antecipação

do Dr. José Osvaldo Lasmar, falando como Diretor-Geral, antes de seu nome ser

aprovado. Hoje o PT discute um fato curioso: o Ministério Público aplica uma multa

contra a Gerdau de R$10.000.000,00 por dia, e o Juiz a defere, com base em um

parecer ainda não aprovado no Plenário da Assembleia. Então, vejam, Sr. Presidente

e Srs. Deputados, que o que estou falando não é firula. Neste momento, estamos

com a pauta embargada, numa discussão e numa tentativa de desobstruí-la,

exatamente porque houve uma ação do Ministério Público que multou a Gerdau em

R$10.000.000,00 por dia, com base em um parecer que ainda não foi aprovado por

esta Casa. Agora estamos discutindo a indicação do Diretor-Geral da Agência de

Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, o qual fala como seu

Diretor, sem antes ter passada por esta Casa a sua indicação.

Questão de Ordem

O Deputado Getúlio Neiva - Indagaria, como questão de ordem, à direção da Mesa,

o seguinte: a Lei Complementar nº 107/2009, que cria a Agência de Desenvolvimento

da Região Metropolitana de Belo Horizonte, vinculada à Secretaria de Estado de
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Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru - e ao Conselho Deliberativo de

Desenvolvimento Metropolitano, prevê que apenas o nome do Diretor-Geral deva ser

apreciado por esta Casa? Não teríamos de apreciar também os nomes indicados

para as outras diretorias? Entendo que a lei prevê que os Diretores terão os seus

nomes apreciados por esta Casa, e não apenas o Diretor-Geral, pois todos os

Diretores foram indicados pelo Governador do Estado. Esta Assembleia não os

conhece e não teve a oportunidade de, com eles, debater. Pelo que sei, apenas o

Diretor-Geral, Dr. Lasmar, foi sabatinado nas Comissões. O Deputado João Leite

pode esclarecer isso. Os demais Diretores não foram sabatinados. A Lei

Complementar nº 107 diz que a Diretoria será sabatinada pela Casa, e os nomes

serão apreciados. Como apreciaremos apenas o nome do Diretor-Geral, sem

apreciarmos os nomes dos demais Diretores indicados pelo Governador? Não

saberemos quem são e se realmente realizarão um trabalho equilibrado. Sr.

Presidente, a minha preocupação é essa. Ontem, o Diretor-Geral já falava como tal e

já dizia o que fará antes mesmo de seu nome ser aprovado. Sei que, na discussão,

não cabe aparte ao nobre Deputado João Leite, portanto, encerrarei a minha fala para

que ele possa também falar sobre isso. Como Deputado votado em Belo Horizonte e

interessado na Região Metropolitana de Belo Horizonte, poderá esclarecer isso,

assim como a Mesa, a quem peço a seguinte informação: a Lei Complementar nº 107

determina que apenas o Diretor-Geral seja aprovado pelo Plenário desta Casa, ou

todos os Diretores deverão ser apreciados? Essa é a minha preocupação, que

também era do PMDB, quando conversamos com o Secretário Dilzon Melo, pois

temíamos que se instalasse em Minas Gerais um quarto nível de poder dissociado do

Poder Legislativo. O Deputado Fábio Avelar sabe muito bem do que estou falando. A

discussão é importante, pois trinta e tantos Municípios serão monitorados e terão a

sua própria legislação auferida e acompanhada, ou definida e determinada por essa

Agência Metropolitana. Preocupa-me a existência de um poder supramunicipal, que

não é o Estado, sem sabermos quais serão os Diretores que dirigirão essa Agência

Metropolitana. Sr. Presidente, encerrarei a minha fala para permitir que os Deputados

Weliton Prado e João Leite possam participar desta discussão, para que isso fique

claro para os Prefeitos da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Muito obrigado.



____________________________________________________________________________
143

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado Getúlio Neiva que a

Constituição do Estado prevê que cabe à Assembleia Legislativa apreciar o nome dos

Presidentes das entidades da administração pública indireta e dos Presidentes e dos

Diretores do Sistema Financeiro Estadual, e que a Lei Complementar nº 107, em seu

art. 2º, § 2º, também prevê que os cargos de direção superior, a que se refere o inciso

II, e os titulares das unidades administrativas, a que refere o inciso III do “caput” deste

artigo, são de livre nomeação e exoneração do Governador do Estado, observado o

disposto no § 3º, que diz que a nomeação do Diretor-Geral será feita pelo Governador

do Estado, a partir de lista tríplice elaborada pelo Conselho Deliberativo de

Desenvolvimento Metropolitano, na forma do regulamento, e dependerá da aprovação

prévia da Assembleia Legislativa. Apenas a nomeação do Diretor-Geral depende da

aprovação prévia da Assembleia Legislativa, como está sendo proposto. Com a

palavra, para discutir, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento, de

forma especial, os estudantes que ocupam as galerias desta Assembleia. Fui

Presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização durante a

tramitação do projeto que criou a Agência de Desenvolvimento da Região

Metropolitana de Belo Horizonte e designei relator para tratar da matéria, que é muito

importante, se for tratada de forma séria, para que possam ser resolvidos os

problemas da Região Metropolitana de Belo Horizonte. São várias as dificuldades a

serem enfrentadas. Por exemplo, a região metropolitana tem muitos problemas

referentes ao transporte coletivo, como o valor das passagens. Existe uma discussão

antiga sobre desconto para estudantes. Em quase todos os Estados da Federação,

na América Latina, no mundo inteiro, os estudantes têm direito a 50% de desconto

nas passagens do transporte coletivo. Em Minas Gerais, isso não existe.

O Sr. Presidente - V.Exa. está discutindo a indicação do Sr. José Osvaldo

Guimarães Lasmar. Conforme o art. 159 do Regimento Interno, não é permitido ao

Deputado desviar-se da matéria em debate. A Presidência chama a atenção de V.

Exa. para o cumprimento do Regimento Interno.

O Deputado Weliton Prado* - Solicito a V. Exa. que respeite o meu tempo. Estou

discutindo o tema, porque o Sr. Lasmar, como Diretor-Geral, terá de participar de
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várias discussões, enfrentar problemas ambientais da Região Metropolitana de Belo

Horizonte, além de estar em diálogo permanente com os Prefeitos. Ele terá de discutir

com a Prefeita Marília Campos a continuação das obras da Copasa, porque todo o

esgoto sanitário desemboca na Lagoa da Pampulha. O Sr. Lasmar precisará discutir

também vários problemas da saúde, como a possibilidade de criar-se um consórcio

intermunicipal nessa área. Sr. Presidente, V. Exa., como médico, sabe bem disso. Se

houver uma união dos Municípios, a força será maior. Existem problemas também

nas áreas de educação, de transporte e de meio ambiente. A agência terá de

posicionar-se a respeito disso.

Espero que as indicações feitas pelo Governador não sejam apenas políticas. O

Deputado Getúlio Neiva nomeou os demais membros da diretoria da Agência de

Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Espero que estejam

capacitados e preparados para defenderem o povo, principalmente as pessoas mais

necessitadas. Sabemos que o Sr. Lasmar é muito capaz e possui um grande histórico

na administração pública municipal. Conhecemos, de perto, o seu trabalho, porque

esteve por diversas vezes participando de reuniões da Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização. Sempre respondeu todas as perguntas que lhe foram

feitas. Está preparado e capacitado para esse trabalho. Espero que os outros

membros também estejam capacitados para essa difícil missão, porque os problemas

da região metropolitana estão aumentando a cada dia. Por exemplo, está

aumentando a violência na porta de escolas. Essa questão terá de ser enfrentada: há

necessidade de investimentos na área social, além de estudos técnicos e

acompanhamento permanente dos problemas. Se houver união dos Municípios da

Região Metropolitana, haverá mais condições para o enfrentamento e a solução dos

problemas, que são muitos. Não adianta taparmos o sol com a peneira, varrer a

sujeira para debaixo do tapete. É preciso que haja transparência nas ações que forem

empreendidas. Por isso é importante que se faça uma reflexão sobre os demais

nomes apresentados, ou seja, se realmente estão preparados ou se são apenas

nomeações políticas para atender a reivindicações dos partidos que compõem a base

do governo Aécio Neves. São essas as minhas observações e preocupações.

Parabenizo o Sr. José Osvaldo Guimarães Lasmar, que está capacitado e preparado
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para assumir o cargo de Diretor-Geral da agência. Desejamos-lhe uma bela

administração. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Agradeço ao Deputado Doutor Viana. Saúdo os alunos

que alegram o Plenário da Assembleia Legislativa nesta manhã, com a sua presença,

e acompanham os trabalhos da Assembleia e das Comissões que estão reunidas.

Vejo que há muitas trabalhando neste momento.

Provocado pelo nosso Líder, Deputado Getúlio Neiva, que, com toda a sua

experiência de Prefeito e de Deputado Federal, trouxe essa reflexão, quero dizer que

V. Exa., Deputado Doutor Viana, esclareceu que a Agência Metropolitana, o Conselho

Metropolitano e a Assembleia Metropolitana foram votados pela Assembleia

Legislativa, e sobre as respectivas legislações tivemos o cuidado de nos debruçar.

Além disso, temos representação tanto no Conselho quanto na Assembleia

Metropolitana. O Deputado Ivair Nogueira é o representante da Assembleia na

Assembleia Metropolitana, e com os Deputados Fábio Avelar e Wander Borges tenho

assento no Conselho Deliberativo da Região Metropolitana.

É importante esclarecer o que disse o Deputado Weliton Prado: os nomes que

compõem essa diretoria são indicações políticas. O nome do Dr. José Osvaldo

Lasmar foi levado ao Conselho, que escolheu alguns membros para participarem da

sabatina. Não foi apenas o nome dele, mas oito nomes se apresentaram, e desses foi

feita uma lista tríplice com os nomes do Dr. José Osvaldo Lasmar; do Fábio Caldeira,

que foi Secretário de Administração do PT em Belo Horizonte; e da Flávia Mourão,

ex-Secretária de Meio Ambiente de Belo Horizonte no governo do PT. O Dr. José

Osvaldo Lasmar foi indicado pelo Governador, e os outros ocuparam um lugar na

Diretoria. Todos eles foram aprovados nessa sabatina feita por técnicos do Conselho

da Região Metropolitana. Foi feito um teste com as oito pessoas indicadas, sendo que

apenas uma retirou o nome, que foi a Dra. Madalena Garcia, Secretária de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana, restando sete nomes. Desses, três

foram escolhidos e encaminhados ao Governador. Dos outros nomes que compõem a

Diretoria, um deles é o do ex-Vereador José Lincoln Magalhães, por cinco vezes
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Vereador em Belo Horizonte, relator do Plano Diretor e da Lei de Uso e Ocupação do

Solo de Belo Horizonte.

Temos que ressaltar o papel do partido do Deputado Getúlio Neiva, o PMDB, que

teve todos os cuidados em apresentar emendas durante a discussão da matéria.

Lembro-me especialmente de uma emenda em relação à sua preocupação em não

haver indicação de alguém que tenha ocupado a Prefeitura recentemente. É a idéia

da quarentena.

Sr. Presidente, Deputado Getúlio Neiva, Deputado Fábio Avelar - que

parabenizamos pelo aniversário no dia de hoje, que tem assento no Conselho e

acompanhou tudo que relatamos -, tive a oportunidade, indicado pelo Deputado

Vanderlei Miranda, do PMDB, do partido do Deputado Getúlio Neiva, de ser o relator

na Comissão Especial de Indicação do Dr. José Osvaldo Guimarães Lasmar para o

cargo de Diretor-Geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de

Belo Horizonte.

Portanto, Sr. Presidente, deixamos nosso testemunho do trabalho do Deputado

Getúlio Neiva e de seu partido, o PMDB, e do empenho do Deputado Fábio Avelar e

da Assembleia Legislativa em todo o processo que culminou com essa feliz indicação.

Meu parecer é favorável à indicação do Dr. José Osvaldo Guimarães Lasmar para

Diretor-Geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo

Horizonte - Agência RMBH. Ele tem uma bela história como planejador do Plambel e

dos quadros da Fundação João Pinheiro.

Foi uma indicação feliz do Governador, a qual passou por todo um processo de

avaliação na Assembleia Metropolitana, no Conselho da Região Metropolitana e,

agora, esperamos, seja aprovada pelo Plenário desta Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discuti-la, o Deputado Fábio Avelar.

O Deputado Fábio Avelar* - Agradeço, Sr. Presidente, cumprimento V. Exa. e os

demais Deputados que se encontram no Plenário e faço uma saudação especial aos

alunos que, de nossas galerias, prestigiam a reunião desta manhã.

Aproveito a oportunidade para dar testemunho do processo que culminou na

importante criação da Agência Metropolitana.
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Há alguns anos, por iniciativa de um grupo de Deputados, tramitaram nesta Casa,

se não me falha a memória, sete projetos com o objetivo de criar novas regiões

metropolitanas no Estado. Atualmente, contamos com duas regiões metropolitanas: a

de Belo Horizonte e a do Vale do Aço.

Naquela oportunidade, considerei interessante realizar uma ampla discussão sobre

as questões metropolitanas. Apresentei, então, requerimento solicitando a realização,

nesta Casa, de um seminário para aprofundarmos a discussão a respeito do assunto.

O requerimento foi aprovado, e realizamos um seminário em que foram apresentadas

cerca de 400 proposições.

À época, aliás, contamos com a compreensão e a boa vontade dos Deputados, que

retiraram seus projetos até a conclusão do seminário. Concluímos nossos trabalhos

e, na oportunidade, foi constatado que seria inviável a criação de novas regiões

metropolitanas. Os projetos acabaram sendo retirados definitivamente.

Numa manhã memorável, no entanto, com a presença de representantes de todos

os segmentos da sociedade - quase 500 pessoas no Plenário -, foram aprovadas 400

proposições, incluindo a da criação da Agência Metropolitana. Foi um processo

amplamente debatido nesta Casa e, vale lembrar, com a participação ativa do atual

Vice-Prefeito, ex-Deputado Roberto Carvalho.

Não poderíamos também, Sr. Presidente, deixar de ressaltar o papel do Plambel no

planejamento da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Seu trabalho representou

um avanço muito importante, e o vazio decorrente de sua extinção veio a ser

preenchido agora, com a criação da Agência Metropolitana.

O projeto de criação da Agência RMBH foi amplamente debatido nesta Casa e

acolheu várias sugestões de Deputados. Três aliás, de minha autoria, foram

acatadas. Igualmente debatido foi o processo de escolha de seus dirigentes.

O Deputado João Leite fez uma abordagem importante a esse respeito, mas é

também importante salientar o caráter democrático do processo de escolha. Foi dada

a todos os interessados a oportunidade de apresentarem seu currículo e sua

experiência para serem analisados por uma comissão técnica da Secretaria. A

Secretaria analisou todos os nomes encaminhados, e coube a nós, do Conselho

Deliberativo do Copam - aliás, como o Deputado João Leite disse, eu também tenho
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assento nesse importante Conselho -, apreciar essa lista tríplice, que foi encaminhada

para o Governador. Não posso deixar de registrar que todos os nomes encaminhados

têm um excelente perfil e capacidade para gerenciar a região metropolitana. Todos

estão aptos para gerenciar essa agência, mas, segundo reza a legislação, teríamos

de apresentar essa lista tríplice, o que foi feito. O Diretor-Geral escolhido foi o Dr.

Lasmar. Conforme disse o Deputado João Leite, trata-se de uma pessoa com larga

experiência em questões administrativas, relativas a planejamento e a regiões

metropolitanas, com vários cursos de especialização no exterior. Ele está apto para

ocupar esse cargo. Ontem, na sabatina, ele foi arguido por vários Deputados e

demonstrou grande firmeza e capacidade gerencial, administrativa e de

planejamento. Não temos dúvida de que ele irá conduzir com muita competência essa

importante Agência Metropolitana, que foi criada recentemente.

Quero ressaltar outra questão, Sr. Presidente. No processo de escolha dos demais

Diretores, o critério foi bastante semelhante. Houve um processo em que foram

disponibilizados todos os nomes dos técnicos que tinham interesse em participar da

administração da Agência. Eles apresentaram currículo à Secretaria de

Desenvolvimento Urbano, foi feita uma entrevista e, então, uma avaliação rigorosa

desses novos Diretores. Podemos afirmar que todas as pessoas indicadas têm

grande capacidade intelectual, que, de certa maneira, contribuirá para o

gerenciamento dessa agência.

Quero dizer que acompanharemos o voto do relator Deputado João Leite. Tenho

certeza de que ele também contará com o apoio de todos os nossos colegas

Deputados. Ontem mesmo, na Comissão, o nome do Dr. Lasmar foi aprovado, e não

temos dúvida de que essa agência terá um papel muito importante na administração

da Região Metropolitana, que, aliás, conta, no seu quadro, com pessoas que já têm

larga experiência na administração municipal, como foi dito pelo Deputado João Leite.

Contamos com o Dr. José Lincoln, com o Dr. Hubert Brant Moraes, Diretor da Copasa

por duas vezes, funcionário de carreira daquela empresa por mais de 25 anos, ex-

Diretor da Associação Brasileira de Gerência Sanitária, ex-Superintendente Executivo

da Aesbe, empresa que congrega todas as empresas de saneamento estadual do

Brasil, e com todos os demais Diretores, que possuem larga experiência na área.
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Acredito que essa Agência resgatará a importância e a necessidade de um

planejamento metropolitano. Não haverá ingerência nas administrações municipais,

até mesmo porque não foi esse o objetivo da criação da Agência. A Agência foi criada

para ser uma unidade responsável pelo processo de integração das prefeituras da

Região Metropolitana. Todos sabemos que existem várias interfaces e que

precisamos de um órgão, uma entidade, cujo objetivo seja integrar todas essas

atividades e ações comuns no âmbito metropolitano.

Ao terminar minha fala, quero dizer que, com satisfação, aprovamos o nome do Dr.

José Osvaldo Lasmar, desejando à administração dessa importante Agência muito

sucesso. Não temos dúvida de que ela será um marco na administração regional

metropolitana, tendo em vista esse novo conceito de administração e de governança

compartilhada com todos os Prefeitos da Região Metropolitana. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discuti-la, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Meus cumprimentos ao Deputado Doutor Viana,

que preside esta reunião, e ao Deputado Fábio Avelar, que está aniversariando hoje.

Essa discussão a respeito da Agência Metropolitana foi amplamente realizada com

a presença do ex-Deputado Roberto Carvalho, representando o Bloco PT-PCdoB.

Queremos ressaltar a grande importância do planejamento metropolitano. Não é mais

possível fazer um plano diretor isolado dos Municípios que integram a Região

Metropolitana. É preciso haver um entrosamento e ações conjuntas, tendo em vista a

saúde. Não é possível resolver a questão da saúde apenas com o SUS. As cidades

mais próximas da Capital precisam de um planejamento conjunto. Temos os

consórcios, que são fundamentais, mas não são suficientes para resolver todos os

problemas.

Recentemente, numa conversa com o Presidente da Transbetim, Eduardo Lucas,

ele nos pediu, como parlamentar que reside naquela cidade, que participássemos

efetivamente dessa discussão, porque só haverá uma melhoria no transporte se

todas as cidades limítrofes puderem se envolver nas decisões. A segurança também

é fundamental. Todos os setores só poderão avançar se tivermos uma ação conjunta

no âmbito metropolitano. O nosso país é federativo, mas, neste momento, é preciso
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que as regiões metropolitanas possam se integrar. E agora, com essa Agência de

Desenvolvimento, talvez possamos proporcionar uma total integração, do

planejamento à execução das ações, para que a nossa sociedade possa ter mais

qualidade de vida e tornar-se mais fraterna e justa.

Quero cumprimentar o Dr. José Osvaldo Lasmar e desejar que ele e toda a sua

equipe façam um bom trabalho, porque disso vai depender o alcance dos objetivos

dessa Agência, desta Casa e de todos nós, que desejamos o desenvolvimento das

nossas cidades para que o Brasil possa se afirmar como uma potência mundial. Isso

já está acontecendo no governo Lula, mas há muito mais a fazer. Temos que

contribuir com todas as esferas de poder e participar de suas ações. Por isso, deixo

aqui o meu incentivo e o meu cumprimento a toda essa equipe que chega com uma

missão extremamente importante para nossa sociedade.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

hoje, às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária de

logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 22/4/2009

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Adelmo

Carneiro Leão, Inácio Franco e Juarez Távora, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a

reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita

aos membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que

a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício do Sr. Antônio Carlos

Andrada, Corregedor do Tribunal de Contas do Estado, encaminhando estudo, que

menciona, sobre denúncias contra o Tribunal de Contas do Estado; e de
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correspondência publicada no “Diário do Legislativo” de 9/4/2009: ofícios da Sra.

Rosani Araújo, Coordenadora de Logística e Execução do Ministério da Ciência e

Tecnologia, e do Sr. Luiz Claudio Monteiro Morgado, Coordenador-Geral de

Finanças, Convênio e Contabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário. O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.297/2007 - Emenda nº 1,

apresentada em Plenário (Deputado Antônio Júlio); 724/2007 e 2.243/2008 (Deputado

Lafayette de Andrada); 2.727/2008 (Deputado Inácio Franco); 2.962/2009 (Deputado

Jayro Lessa); 486/2007 e 2.358 e 2.698/2008 (Deputado Juarez Távora), no 1º turno.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela

aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.243/2008 (relator: Deputado Inácio

Franco, em virtude de redistribuição) e 2.358/2008 na forma do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Juarez

Távora), e o parecer pela rejeição do Projeto de Lei nº 3.031/2009 (relator: Deputado

Adelmo Carneiro Leão). Registra-se a presença do Deputado Antônio Júlio. O parecer

sobre o Projeto de Lei nº 2.962/2009, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude

de solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado Adelmo Carneiro Leão, 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. O Presidente designa o Deputado Lafayette de Andrada

como relator do Requerimento nº 3.511/2009 e o Deputado Jayro Lessa como relator

dos Requerimentos nºs 3.580 e 3.581/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. O

Presidente recebe requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão em que solicita

seja realizada reunião de audiência pública para debater os impactos da crise

econômica mundial na arrecadação tributária do Estado, para o qual designa como

relator o Deputado Juarez Távora. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 29 de abril de 2009.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Jayro Lessa - Juarez Távora -

Lafayette de Andrada.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/4/2009

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Braulio Braz,

Dimas Fabiano e Mauri Torres (substituindo este ao Deputado Ronaldo Magalhães,

por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Braulio Braz, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dimas Fabiano, dispensa a

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

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

discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o recebimento das

seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos

de Lei nºs 1.055, 1.242, 1.642/2007; 2.415, 2.807, 2.826, 2.843, 2.846, 2.871, 2.903,

2.931, 2.937, 2.942, 2.945, 2.946, 2.951, 2.952, 2.954, 2.957/2008; 2.959, 2.961,

2.963, 2.964, 2.965, 2.967/2009 (Deputado Mauri Torres); e 2.970, 2.978, 2.982,

2.983, 2.990, 2.993, 2.995, 2.998, 2.999, 3.006, 3.007, 3.013, 3.016, 3.019, 3.022,

3.030, 3.032, 3.036, 3.038, 3.041, 3.045, 3.048, 3.058, 3.065, 3.069, 3.075/2009

(Deputado Dimas Fabiano). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.055,

1.242, 1.642/2007; 2.415, 2.807, 2.826, 2.843, 2.846, 2.871, 2.903, 2.931, 2.937,

2.942, 2.945, 2.946, 2.951, 2.952, 2.954, 2.957/2008; 2.959, 2.961, 2.963, 2.964,

2.965, 2.967/2009 (relator: Deputado Mauri Torres); e 2.970, 2.978, 2.982, 2.983,

2.990, 2.993, 2.995, 2.998, 2.999, 3.006, 3.007, 3.013, 3.016, 3.019, 3.022, 3.030,

3.032, 3.036, 3.038, 3.041, 3.045, 3.048, 3.058, 3.065, 3.069, 3.075/2009 (relator:

Deputado Dimas Fabiano). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

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

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 29 de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães - Dimas Fabiano.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 8/2007, EM

22/4/2009

Às 14h48min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Maria Lúcia

Mendonça, Rosângela Reis e Ana Maria Resende, 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 Rosângela Reis, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar o parecer sobre a Emenda nº

3, apresentada em Plenário, à 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 da matéria, no 2º turno, na forma do

Substitutivo nº 1 ao vencido, que apresenta, e pela rejeição da Emenda nº 3 (relatora:

Deputada Maria Lúcia Mendonça, em virtude de redistribuição). Cumprida a finalidade

da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de abril de 2009.

Maria Lúcia Mendonça, Presidente - Rosângela Reis - Ana Maria Resende.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/4/2009

Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Lúcia

Mendonça e os Deputados André Quintão e Eros Biondini, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado André Quintão,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada

Maria Lúcia Mendonça, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir
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e votar proposições da Comissão; ato contínuo, comunica o recebimento de ofício do

Deputado Federal Waldir Maranhão, Presidente da Comissão de Legislação

Participação Legislativa da Câmara dos Deputados, convidando a uma

videoconferência com todas as Assembleias Legislativas e representantes da

sociedade, em 4/6/2009, das 9 às 12 horas, para trocar informações sobre as

atividades das Comissões de Legislação Participativa nos âmbitos federal e estadual;

e de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre

parênteses: ofícios do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil

de Minas Gerais; do Cel. PM Alexandre Salles Cordeiro, Chefe da Assessoria

Institucional da PMMG (18/4/2009). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovadas, em turno único,

cada uma por sua vez, as Propostas de Ação Legislativa nºs 691, 765, 766/2008 na

forma dos requerimentos apresentados (relator: Deputado Eros Biondini); 814/2008

na forma do projeto de lei apresentado (relator: Deputado Carlin Moura); 867/2008 na

forma do requerimento apresentado (relator: Deputado André Quintão). Após

discussão e votação, são rejeitadas, em turno único, cada uma por sua vez, as

Propostas de Ação Legislativa nºs 601, 607, 608, 692, 800, 802, 842/2008 (relator:

Deputado Eros Biondini); 650, 652, 764, 816, 830, 854, 855, 856, 871, 876, 898/2008

(relator: Deputado Carlin Moura). São retiradas de pauta, por determinação do

Presidente da Comissão, por não cumprirem pressupostos regimentais, as Propostas

de Ação Legislativa nºs 773, 864, 877, 885, e 1.027/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Carlin Moura

em que solicita seja realizada reunião de audiência pública conjunta com a Comissão

de Educação, destinada a ouvir o Ministro dos Esportes sobre as políticas públicas de

esportes para os jovens, bem como sobre os investimentos do Ministério, em Minas

Gerais, para a realização da Copa de 2014. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.
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Sala das Comissões, 30 de abril de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini - Carlin Moura - João Leite.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE JOSÉ OSVALDO GUIMARÃES

LASMAR PARA DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA

REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE, EM 28/4/2009

Às 10h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Vanderlei

Miranda, Gustavo Valadares, João Leite e André Quintão, membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Miranda, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado João Leite,

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

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

reunião se destina a argüir publicamente o Sr. José Osvaldo Guimarães Lasmar e a

apreciar a matéria constante na pauta. A Presidência interrompe a 1ª Parte da

reunião para convidar os Srs. José Osvaldo Guimarães Lasmar; Dilzon Melo,

Secretário de Desenvolvimento Regional e Política Urbana; e a Sra. Maria Coeli

Simões Pires, Secretária Adjunta de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, a

tomar assento à mesa. O Presidente concede a palavra ao Sr. José Osvaldo

Guimarães Lasmar para suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos

Deputados para que façam as suas argüições. Segue-se ampla discussão, conforme

consta das notas taquigráficas. A Presidência suspende a reunião, agradece a

presença dos convidados e solicita aos membros da Comissão que permaneçam

para dar prosseguimento aos trabalhos. Reabertos os trabalhos, passa-se à 1ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é

aprovado o parecer pela aprovação, em turno único, da Indicação nº 26/2009 (relator:

Deputado João Leite). 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, 28 de abril de 2009.
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Vanderlei Miranda, Presidente - André Quintão - Gustavo Valadares - João Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 572/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A proposta de ação legislativa em epígrafe, da Pontifícia Universidade Católica de

Minas Gerais - Parlamento Jovem, objetiva a implantação do Estatuto da Criança e

do Adolescente - ECA - como matéria obrigatória, inicialmente nas faculdades que

oferecem curso de Direito e, posteriormente, nos cursos relacionados com a área da

educação, buscando-se a atualização dos profissionais das áreas.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 16/10/2008, a matéria foi distribuída a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, combinado com o

art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Parlamento Jovem, projeto realizado pela Assembleia Legislativa em parceria

com instituições de ensino com sede em Minas Gerais, tem por objetivo propiciar a

formação política dos jovens. A edição do evento em 2008, que teve como tema:

“Jovem e violência: provocador ou vítima”, produziu 15 propostas e uma moção. O

assunto foi subdividido em três subtemas: “Estatuto da Criança e do Adolescente:

direitos e deveres”, “Violência no cotidiano: família, escola e comunidade” e

“Formação profissional e trabalho: um projeto para o futuro”. A proposta em análise,

que integra o primeiro subtema, pretende que o ECA seja inserido como disciplina

obrigatória, numa primeira etapa, nos cursos de Direito e, posteriormente, nos cursos

relacionados com a área da educação.

O inciso II do art. 53 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB -, Lei

nº 9.394, de 20/12/96, assegurou a autonomia universitária de fixar os currículos dos

seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes. Em razão da

flexibilização curricular adotada nas novas diretrizes de educação superior, todas as

Instituições de Educação Superior - IES - podem também organizar seu projeto

pedagógico, desde que em sintonia com as diretrizes curriculares nacionais.
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Em 1997, a Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação - SESu-MEC,

por meio do Edital nº 4/97, convocou as IES a encaminhar propostas para a

elaboração das diretrizes curriculares dos cursos de graduação, que deveriam ser

sistematizadas por Comissões de Especialistas de Ensino de cada área. Conforme

esse edital, “as Diretrizes Curriculares têm por objetivo servir de referência para as

IES na organização de seus programas de formação, permitindo uma flexibilização na

construção dos currículos plenos e privilegiando a indicação de áreas de

conhecimento a serem consideradas, em vez de estabelecer disciplinas e cargas

horárias definidas". Deveriam, portanto, abranger a denominação de diferentes

formações e habilitações para cada área de conhecimento, explicitando os objetivos e

as demandas existentes na sociedade, o que possibilitaria também a definição de

múltiplos perfis profissionais. A SESu-MEC propôs orientações básicas para

elaboração das diretrizes: perfil, competências e habilidades desejadas no formando;

conteúdos curriculares; duração dos cursos; estrutura modular dos cursos; estágios e

atividades complementares; conexão com a avaliação institucional.

Nos termos do Parecer CNE-CES nº 67, de 11/3/2003, para todos os cursos de

graduação, as Diretrizes Curriculares Nacionais deveriam conferir maior autonomia às

instituições de ensino superior na definição dos currículos de seus cursos. Esses

currículos deveriam ser definidos a partir da explicitação das competências e das

habilidades que o estudante precisa desenvolver em sua formação. Para tanto, é

imprescindível que seja criado um modelo pedagógico capaz de adaptar-se à

dinâmica das demandas da sociedade. Nesse novo modelo a graduação passa a

constituir-se em etapa de formação inicial no processo contínuo da educação

permanente.

No tocante ao curso de graduação em Direito, suas diretrizes curriculares nacionais

estão contidas na Resolução CNE-CES n° 9, de 29/9/2 004. Um dos eixos do projeto

pedagógico desse curso é o de formação profissional, preceituado no inciso II do art.

5º dessa resolução:

“Art. 5º - O curso de graduação em Direito deverá contemplar, em seu Projeto

Pedagógico e em sua Organização Curricular, conteúdos e atividades que atendam

aos seguintes eixos interligados de formação:
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(...)

II - Eixo de Formação Profissional, abrangendo, além do enfoque dogmático, o

conhecimento e a aplicação, observadas as peculiaridades dos diversos ramos do

Direito, de qualquer natureza, estudados sistematicamente e contextualizados

segundo a evolução da Ciência do Direito e sua aplicação às mudanças sociais,

econômicas, políticas e culturais do Brasil e suas relações internacionais, incluindo-se

necessariamente, dentre outros condizentes com o projeto pedagógico, conteúdos

essenciais sobre Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário,

Direito Penal, Direito Civil, Direito Empresarial, Direito do Trabalho, Direito

Internacional e Direito Processual; e”.

Apoiadas nas disposições legais citadas, as IES vêm elaborando os currículos dos

cursos de graduação em Direito, de forma que o Estatuto da Criança e do

Adolescente se torne conteúdo nas disciplinas de Direito Público, Direitos Humanos

ou Direito Penal ou seja abordado como disciplina específica e obrigatória. Vale

ressaltar que cabe às instituições, no exercício de sua autonomia pedagógica,

escolherem uma ou outra opção.

Organizado pelo Conselho Nacional de Justiça, pela Associação Brasileira de

Magistrados e por Promotores de Justiça e Defensores Públicos da Infância e da

Juventude, foi realizado em Brasília, um evento com a finalidade de avaliar as

realizações do Estatuto da Criança e do Adolescente, após 18 anos de existência.

Entre as propostas contidas no documento final, destacam-se: incluir conteúdos

específicos sobre o ECA nos editais de concurso público para as carreiras da área

jurídica; envidar esforços para que o ECA seja uma disciplina específica no currículo

mínimo das faculdades de Direito; e articular com os conselhos nacionais das áreas

da saúde, da educação e da assistência social, para que os seus profissionais

tenham formação multidisciplinar em direito da criança e do adolescente.

Assim, consideramos a proposta atual e pertinente e sugerimos o seu acatamento

na forma de requerimentos. O primeiro, dirigido ao Conselho Nacional de Justiça -

CNJ - e ao Ministério da Educação, solicitando o empenho desses órgãos na

orientação às instituições de ensino superior para que ministrem cursos nas áreas do

direito e da educação e às Escolas Superiores da Magistratura e do Ministério Público
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para que incluam o ECA como disciplina específica dos planos curriculares. E o

segundo, dirigido ao Reitores da Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg - e

da Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes -, solicitando que busquem

implementar o ECA como disciplina obrigatória nos cursos das áreas de direito e de

educação.

Conclusão

Pelo exposto, manifestamo-nos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa

nº 572/2008 na forma de requerimentos.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 573/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A proposta de ação legislativa em epígrafe, oriunda do Parlamento Jovem 2008,

sugere a divulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – por meio de

cartilhas ou oficinas em escolas, locais públicos e igrejas, entre outros, utilizando-se,

quando possível, campanhas de arrecadação – Natal sem Fome, Campanha do

Agasalho – como meio alternativo de divulgação.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 16/10/2008, a matéria foi distribuída a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa nº 573/2008 sugere a divulgação do Estatuto da

Criança e do Adolescente – ECA – por meio de cartilhas ou oficinas em escolas,

locais públicos e igrejas, entre outros, utilizando-se, quando possível, campanhas de

arrecadação – Natal sem Fome, Campanha do Agasalho – como meio alternativo de

divulgação.

A proposição é oriunda do evento Parlamento Jovem 2008, realizado pela PUC

Minas e pela ALMG, por meio da Escola do Legislativo, com o objetivo de estimular a

participação política e ampliar o conhecimento dos jovens sobre o Poder Legislativo
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do Estado. A edição do evento em 2008 teve como tema “Jovem e violência:

provocador ou vítima?”.

Instituído pela Lei Federal nº 8.069, de 1990, o ECA reconhece as crianças e os

adolescentes como sujeitos de direitos em condição de desenvolvimento, que

demandam proteção integral e prioritária por parte do Estado, da sociedade e da

família. Ainda conforme o ECA, é dever da família, da comunidade, da sociedade em

geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos

das crianças e dos adolescentes, referentes à vida, à saúde, à alimentação, à

educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. A garantia de prioridade

compreende, entre outros, a preferência na formulação e na execução das políticas

sociais públicas e a destinação privilegiada de recursos públicos para as áreas

relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

O ECA determina também a criação dos Conselhos Municipais, Estaduais e

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, órgãos responsáveis pela

deliberação e controle da política para esse segmento nos respectivos níveis de

atuação.

Em Minas Gerais, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente

foi instituído pela Lei nº 10.501, de 1991. Para assegurar recursos para o

financiamento e a implementação de políticas e programas voltados para essa

população, foi instituído, pela Lei nº 11.397, de 1994, o Fundo para a Infância e a

Adolescência – FIA –, vinculado às deliberações do Conselho. Uma das finalidades

do FIA é repassar recursos e oferecer financiamentos para projetos de divulgação de

ações de defesa dos direitos da criança e do adolescente.

Acreditamos que a medida postulada na proposição poderá ser objeto de ação

legislativa sob a forma de requerimento solicitando à Secretaria de Desenvolvimento

Social – Sedese – a implementação de programas ou campanhas para divulgação do

ECA, tendo em vista que a matéria se enquadra no campo de atribuições desse

órgão da estrutura do Poder Executivo.
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Conclusão

Em face do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

573/2008 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2009.

André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Eros Biondini - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 577/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A proposta de ação legislativa em epígrafe, de autoria da Pontifícia Universidade

Católica de Minas Gerais - Parlamento Jovem, propõe a ampliação do Programa

Estruturador Poupança Jovem, constante da Área de Resultado Protagonismo Juvenil

do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011, para todos os

alunos do ensino médio da rede pública estadual. Propõe, ainda, que o Estado

recomende aos Municípios mineiros a adoção de programa semelhante.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 16/10/2008, a matéria foi distribuída a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, combinado com o

art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Parlamento Jovem, projeto realizado pela Assembleia Legislativa em parceria

com a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, tem por objetivo propiciar a

formação política de jovens que estudam em instituições de ensino sediadas no

Estado. A edição do evento em 2008 teve como tema: “Jovem e violência: provocador

ou vítima”. O assunto foi subdividido em três subtemas: “Estatuto da Criança e do

Adolescente: direitos e deveres”, “Violência no cotidiano: família, escola e

comunidade” e “Formação profissional e trabalho: um projeto para o futuro”. O evento

produziu 15 propostas e uma moção. A proposta em análise, que integra o segundo

subtema, tem por objetivo estender o Programa Estruturador Poupança Jovem a

todos os alunos do ensino médio da rede pública estadual e sugerir que o Estado

recomende aos Municípios mineiros a adoção de programa semelhante.

O Programa Poupança Jovem foi instituído pelo Decreto nº 44.476, de 6/3/2007,

regulamentado pelo Decreto nº 44.548, de 22/6/2007, e incorporado ao Plano Mineiro
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de Desenvolvimento Integrado - PMDI - e ao PPAG. É objetivo desse programa, sob

a responsabilidade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese -,

estimular o comportamento pró-ativo dos jovens em áreas de risco para que

concluam o ensino médio. Em sua fase inicial, o programa atendia os estudantes do

Município de Ribeirão das Neves. Foi depois ampliado para os Municípios de Ibirité,

Esmeraldas e Governador Valadares, com previsão de beneficiar 21.971 alunos em

2009.

Em que pese a relevância da proposta, o Programa Poupança Jovem está voltado

para um público específico - jovens de baixa renda que cursam o ensino médio e se

encontram em áreas de risco. Estender esse programa a todos os alunos do ensino

médio descaracterizaria o seu objetivo, criaria injustiças e poderia inviabilizá-lo, dado

o montante de aporte financeiro necessário.

A proposta de recomendar aos Municípios mineiros a implantação de programa

similar também nos parece inadequada, pois os valores alocados nesse programa

não poderiam ser contabilizados na composição do Fundo de Manutenção e

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da

Educação - Fundeb -, por não ser obrigação constitucional desses entes federados

oferecer o ensino médio.

Finalmente, cabe lembrar que os participantes do projeto PUC Minas - Parlamento

Jovem apresentaram emenda ao Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispunha sobre a

revisão do PPAG - 2008-2011. O projeto de lei com a emenda proposta resultou na

Lei nº 18.021, de 9/1/2009, ampliando as metas de atendimento do Programa

Poupança Jovem e, por via de consequência, atendendo ao solicitado na proposta de

ação legislativa em questão.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pelo não-acolhimento da Proposta de Ação Legislativa

nº 577/2008.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 581/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A proposta de ação legislativa em epígrafe, da Pontifícia Universidade Católica de

Minas Gerais - Parlamento Jovem, propõe a aprovação, pela Assembleia Legislativa,

de piso salarial para os professores das escolas públicas compatível com o piso

salarial das escolas particulares, de forma a permitir que as escolas públicas tenham

professores qualificados e com dedicação exclusiva.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 16/10/2008, a matéria foi distribuída a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, combinado com o

art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Parlamento Jovem, projeto realizado pela Assembleia Legislativa em parceria

com instituições de ensino com sede em Minas Gerais, tem por objetivo propiciar a

formação política dos jovens. A edição do evento em 2008, que teve como tema:

“Jovem e violência: provocador ou vítima”, produziu 15 propostas e uma moção. O

assunto foi subdividido em três subtemas: “Estatuto da Criança e do Adolescente:

direitos e deveres”, “Violência no cotidiano: família, escola e comunidade” e

“Formação profissional e trabalho: um projeto para o futuro”. A proposta em análise,

que integra o segundo subtema, propõe que o Poder Legislativo proceda à

equiparação salarial dos professores da rede pública estadual com os da rede

privada, como forma de possibilitar a melhor qualificação e a dedicação exclusiva

desses servidores públicos.

Durante o seminário “Remuneração do Professor, Gestão e Qualidade da

Educação”, realizado no dia 26/3/2007, em São Paulo, pela Fundação Lemann, o

pesquisador Samuel Pessoa apresentou estudo demostrando que a renda média de

professores da rede privada em comparação à pública é apenas 11% superior para

quem leciona no ensino médio. No caso do ensino fundamental, essa diferença cai

para 6%, e no infantil, 5%.

Segundo a Pesquisa Nacional de Amostragem de Domicílios - PNAD -, realizado

pelo IBGE em 2006, e dados do Ministério do Trabalho, os docentes da 1ª à 4ª série



____________________________________________________________________________
164

das escolas estaduais têm um rendimento mensal médio de R$1.398,00, enquanto

nas escolas municipais seu rendimento é de R$1.051,00 e de R$1.048,00 nas

escolas particulares. A rede pública paga mais também aos docentes da 5ª à 8ª série

e da educação superior. O sistema particular só oferece salários maiores no ensino

médio. Uma das explicações para que a média na rede particular seja mais baixa é

sua heterogeneidade. O cruzamento dos dados da PNAD 2006 com o Censo dos

Profissionais do Magistério da Educação Básica, realizado em 2003 pelo MEC, revela

que os salários da rede privada no Nordeste puxam a média nacional para baixo. Em

Sergipe, a rede particular pagava R$410,00 contra R$628,00 da pública. Naquele

ano, as redes privadas do Distrito Federal e de São Paulo pagavam uma média

superior a R$1.200,00.

No intuito de valorizar salarialmente, de forma equânime, os profissionais da

educação básica pública, o Senador Cristovam Buarque apresentou ao Congresso

Nacional o Projeto de Lei Federal nº 7.431/2006, que autorizava o Poder Executivo a

instituir o Piso Salarial Profissional dos Educadores Públicos, na forma prevista no art.

206, V, e 212 da Constituição Federal, e dava outras providências. Submetida à

apreciação do Presidente da República, a matéria se transformou na Lei Federal nº

11.738, de 16/7/2008, que regulamenta a alínea “e” do inciso III do “caput” do art. 60

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial

profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

Conforme essa norma legal, por uma jornada de 40 horas semanais, os profissionais

do magistério público da educação básica do país passarão a perceber um piso

salarial mensal de R$950,00. Entendam-se por profissionais do magistério público da

educação básica aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de

suporte pedagógico. Essas são as determinações constantes nos §§ 1º e 2º do art. 2º

da Lei Federal nº 11.738, de 2008:

“Art. 2º - O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério

público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais)

mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62

da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da

educação nacional.
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§ 1º - O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os

Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das

Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo,

40 (quarenta) horas semanais.

§ 2º - Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se

aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à

docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão,

orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares

de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação

mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação

nacional.”.

O valor de R$950,00 pode ser alcançado de forma progressiva e proporcional nos

termos dos incisos e do “caput” do art. 3º dessa norma legal:

“Art. 3º - O valor de que trata o art. 2o desta Lei passará a vigorar a partir de 1o de

janeiro de 2008, e sua integralização, como vencimento inicial das Carreiras dos

profissionais da educação básica pública, pela União, Estados, Distrito Federal e

Municípios será feita de forma progressiva e proporcional, observado o seguinte:

I - vetado;

II - a partir de 1o de janeiro de 2009, acréscimo de 2/3 (dois terços) da diferença

entre o valor referido no art. 2o desta Lei, atualizado na forma do art. 5o desta Lei, e o

vencimento inicial da Carreira vigente;

III - a integralização do valor de que trata o art. 2º desta Lei, atualizado na forma do

art. 5º desta Lei, dar-se-á a partir de 1º de janeiro de 2010, com o acréscimo da

diferença remanescente”.

No entanto, os §§ 1º e 2º do art. 3º da referida lei criam duas situações

aparentemente contraditórias. Enquanto o § 1º desse artigo permite ao ente federado

antecipar a integralização, caso seja de seu interesse, o § 2º permite ao mesmo ente

federado que até 31/12/2009 todas as vantagens obtidas pelo servidor da educação

sejam computadas para se alcançar o valor de R$950,00. Eis o que dispõem, “in

verbis”, esses dispositivos legais:

“Art. 3º - (...)



____________________________________________________________________________
166

§ 1º - A integralização de que trata o “caput” deste artigo poderá ser antecipada a

qualquer tempo pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

§ 2º - Até 31 de dezembro de 2009, admitir-se-á que o piso salarial profissional

nacional compreenda vantagens pecuniárias, pagas a qualquer título, nos casos em

que a aplicação do disposto neste artigo resulte em valor inferior ao de que trata o art.

2º desta Lei, sendo resguardadas as vantagens daqueles que percebam valores

acima do referido nesta Lei”.

O governo do Estado, antecipando-se ao governo federal, sancionou a Lei nº

17.006, de 25/9/2007, que reajusta os valores das tabelas de vencimento básico das

carreiras e dos cargos que menciona, institui o piso remuneratório dos servidores do

magistério público estadual e dá outras providências. Nos termos dessa lei, o piso

remuneratório, ou seja, o salário mais as vantagens obtidas pelo servidor da

educação, é de, no mínimo, R$850,00. Portanto, até 31/12/2009, ao governo do

Estado bastaria elevar em R$100,00 esse piso remuneratório para adequá-lo aos

termos do § 2º do art. 3º da Lei Federal nº 11.738, de 2008.

Assim, acreditamos que a única forma possível de acolhimento da ação legislativa

em tela será como requerimento dirigido ao Governador do Estado para que envide

os esforços necessários, também com a colaboração do governo federal, para

implementar o disposto no § 1º da Lei Federal nº 11.738, de 16/7/2008, ou seja,

conceder, a partir de 1º/1/2009, um acréscimo de dois terços da diferença entre o

valor referido no art. 2º dessa lei e o vencimento inicial da carreira do magistério

público da educação básica.

Conclusão

Pelo exposto, manifestamo-nos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa

nº 581/2008 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 773/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 773/2008, da Organização Não Governamental

Transporte e Ecologia em Movimento, sugere a proibição do tráfego de caminhões

nas rodovias estaduais em dias de pico de tráfego de veículos particulares, com o

objetivo de reduzir o número de vítimas nas estradas.

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 sob análise, apresentada em audiência pública referente à Área de

Resultados Logística de Integração e Desenvolvimento, tem como objetivo a redução

do número de vítimas nas estradas, por meio da proibição do trânsito de caminhões

nas rodovias estaduais em dias de maior movimento de veículos particulares.

Embora reconheçamos como legítima a preocupação demonstrada pela entidade

autora da proposta com a segurança nas nossas estradas, consideramos que a

proibição do tráfego de caminhões seria uma medida extrema, que comprometeria

tanto o escoamento da produção quanto o abastecimento dos Municípios mineiros,

prejudicando toda a população do Estado. Por outro lado, a execução dos programas

e das ações previstas pelo PPAG-2008-2011 na área de resultado acima citada

certamente tornará o nosso sistema de transporte rodoviário mais eficiente e mais

seguro.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº 773/2008.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2009.
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André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 877/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 877/2008, do Sindicato Único dos Trabalhadores

em Educação - Sind-UTE -, sugere a alteração da finalidade da Ação 1213 -

Formação de Jovens nas Áreas de Artes, Esportes e Cultura Digital -, de modo a

agregar temas na formação dos jovens nas áreas de ética, filosofia e educação

ambiental.

A proposta foi apresentada nas audiências públicas realizadas por esta Comissão

nos dias 5 a 7/11/2008, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para

o aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do

Plano Plurianual de Ação Governamental - 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 finalidade da Ação 1213, cuja alteração é sugerida pela proposta em epígrafe e

que está vinculada ao Programa 058 - Centro da Juventude de Minas Gerais - é “criar

oportunidades de desenvolvimento integral do jovem mineiro, propiciando sua

inserção econômica e cultural através da oferta de uma formação ampla, com

resultados no mundo da educação, do trabalho e da participação social”. A ação

referida não tem por objetivo determinar o estudo de temas específicos, ainda que

relevantes como os mencionados na sugestão em análise, já que visa a uma

“formação ampla” para os jovens atendidos pelo programa, na qual esses e outros

temas de importância cultural e social possam ser abordados.

Importa ressaltar que os temas sugeridos já são conteúdos curriculares obrigatórios

para as escolas integrantes dos sistemas de ensino formais, sendo sua oferta

regulamentada em legislação federal e estadual.



____________________________________________________________________________
169

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pelo não-acolhimento da Proposta de Ação Legislativa

nº 877/2008.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2009.

André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 885/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 885/2008, de autoria do Clã Delfos, sugere a

inclusão, no Programa Minas Olímpica, de uma ação nova denominada “realização

de jogos escolares da Região Metropolitana de Belo Horizonte”, com a finalidade de

estimular a prática do desporto educacional, por meio da promoção de competições

esportivas na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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 realização de jogos escolares na Região

Metropolitana de Belo Horizonte como uma ação nova do Programa Minas Olímpica.

No citado programa, há a Ação 4311 - Realização de Jogos Escolares de Minas

Gerais -, que tem por finalidade realizar competições entre estudantes de todo o

Estado, promovendo o intercâmbio e a interação dos alunos de todas as regiões de

Minas.

A sugestão, portanto, não inova o Programa Minas Olímpica, em especial quanto ao

escopo da Ação 4311, já citado, que inclui os estudantes da Região Metropolitana

nas competições realizadas no âmbito estadual e também estimula o desporto

educacional.
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Conclusão

Diante do exposto, opinamos pelo não-acolhimento da Proposta de Ação Legislativa

nº 885/2008.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2009.

André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 979/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 979/2008, da Universidade Estadual de Montes

Claros - Unimontes -, sugere a elaboração de projeto de lei que torne obrigatório, em

toda a educação básica, o ensino de artes, ministrado por profissionais da matéria.

A proposta foi apresentada nas audiências públicas realizadas por esta Comissão

no dia 13/11/2008, em Montes Claros, com a finalidade de colher sugestões para o

aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do 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 epígrafe sugere que o ensino de artes, ministrado por profissionais

da área, seja objeto de um projeto de lei que torne obrigatória a sua oferta no âmbito

da educação básica.

A sugestão apresentada já encontra abrigo na Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96,

que trata das Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBN -, cujo art. 26,

§ 2º, determina que “o ensino de arte constituirá componente curricular obrigatório,

nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento

cultural dos alunos”. O mesmo estatuto legal dispõe, em seu art. 62, a formação

superior como requisito para os docentes da educação básica, com as exceções que

especifica. O Decreto Federal nº 3.276, de 6/12/99, que regulamenta os arts. 61 a 63

da LDBN, estipula, em seu art. 3°, § 4º, que “a for mação de professores para a

atuação em campos específicos do conhecimento far-se-á em cursos de licenciatura,
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podendo os habilitados atuar, no ensino da sua especialidade, em qualquer etapa da

educação básica”.

Cumpre ressaltar, por fim, que a sugestão em análise, embora resulte de

preocupação relevante, haja vista ser objeto da própria LDBN, conforme mencionado,

não é matéria pertinente ao PPAG e à sua revisão anual.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pelo não-acolhimento da Proposta de Ação Legislativa

nº 979/2008.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.027/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.027/2008, da Ação Social Igreja Batista

Salgado Filho, sugere a interação do Programa 027 - Minas Olímpica -, com a área

de saúde, especialmente no caso da anemia falciforme, com a finalidade de se evitar

a exclusão social.

A proposta foi apresentada nas audiências públicas realizadas por esta Comissão

nos dias 5 a 7/11/2008, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para

o aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do

Plano Plurianual de Ação Governamental - 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 inclusão social de portadores de doenças crônicas, bem como seu atendimento

por meio das políticas de saúde, objetivo da proposta, não se relaciona com o objeto

do Programa 027 - Minas Olímpica -, que tem por escopo estimular o

desenvolvimento do esporte, educar e promover a cultura desportiva, além de

incentivar a formação de novos valores olímpicos no Estado.



____________________________________________________________________________
172

A proposta em epígrafe já está compreendida no Programa Vida Saudável, cuja

Ação 4285 - Promoção de Atividades Físicas e de Lazer - tem por finalidade

“fomentar a prática de atividades físicas regulares voltadas para a manutenção da

saúde, assim como a prática de atividades lúdicas que contribuam para a qualidade

de vida dos mineiros e para o desenvolvimento de hábitos de boa convivência e

integração social, inclusive com atenção aos idosos e em parceria com entidades,

Municípios e programas federais correlatos”.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pelo não-acolhimento da Proposta de Ação Legislativa

nº 1.027/2008.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2009.

André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.074/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Palmeiras Futebol Clube, 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 3.074/2009 pretende declarar de utilidade pública o Palmeiras

Futebol Clube, com sede no Município de Betim, que tem como finalidade primordial a

difusão de atividades sociais, cívicas, culturais e desportivas.

É relevante mencionar que a referida entidade prioriza a prática do esporte,

principalmente o futebol, podendo ainda competir em todas as modalidades

esportivas amadoristas especializadas, inclusive o futebol feminino, nos termos da

legislação vigente.

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

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.074/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2009.

Carlin Moura, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 6 DE MAIO DE 2009

ATAS

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 7/4/2009

Às 15h17min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Vanderlei

Jangrossi, Antônio Carlos Arantes e Carlos Gomes, membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Ruy Muniz. 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 discutir os planos e as ações do Instituto Mineiro de

Agropecuária - IMA -, referentes ao controle dos transportes animal e vegetal no

Estado. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais

designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei nº 1.902/2007, no 1º turno

(Deputado Chico Uejo); e Projeto de Lei nº 3.083/2009, em turno único (Deputado

Carlos Gomes). A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.

Pedro Luiz Ribeiro Hartung e Nataniel Diniz Nogueira, Diretor-Técnico e Gerente de

Defesa Sanitária Vegetal do IMA, respectivamente, representando o Diretor-Geral da

entidade, 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. Submetido a votação, é aprovado requerimento dos Deputados Vanderlei

Jangrossi, Antônio Carlos Arantes e Carlos Gomes em que solicitam a retirada de

tramitação do requerimento da Comissão o qual solicita que o Projeto de Lei nº

2.771/2008, do Governador do Estado, seja apreciado também pela Comissão.
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Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Carlos Gomes - Chico Uejo - Domingos Sávio.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/4/2009

Às 9h12min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Durval Ângelo 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 da Deputada

Gláucia Brandão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a obter, em audiência pública, esclarecimentos

sobre a forma utilizada pelos órgãos de trânsito para a identificação de veículos e

sobre os direitos fundamentais dos proprietários, além de promover o lançamento dos

livros "Contexto Histórico na Identificação de Veículos" e "Tratado Técnico Específico

de Identificação de Veículos", do policial civil Lucas Gomes Arcanjo, e discutir e votar

proposições da Comissão. A Presidência comunica o recebimento de ofícios da

Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados,

encaminhando cartazes sobre cidadania; da Associação Juízes para a Democracia,

encaminhando exemplar de publicação dessa entidade; das Sras. Terezinha Soares,

da Comissão Municipal de Usuários do Transporte Coletivo de Santa Luzia,

solicitando seja realizada audiência pública para discutir o transporte coletivo público

na Região Metropolitana de Belo Horizonte; e Cristiane Lima, Assessora da Polícia

Civil na Secretaria de Defesa Social, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 3.086/2008; do Sr. Marcos José Mend es Teixeira, Chefe de

Gabinete da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, prestando informações relativas

ao Requerimento n° 3.108/2008; e da Sra. Maressa da  Silva Miranda, Coordenadora

do Escritório de Direitos Humanos (publicado no “Diário do Legislativo” em

18/4/2009). Registra-se a presença dos Deputados Antônio Genaro e Ruy Muniz. A
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Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Otávio Pinto de

Carvalho, Vice-Presidente do Veteran Car Club do Brasil - Minas Gerais; Luiz Cláudio

Figueiredo, Coordenador de Administração de Trânsito do Detran-MG, representando

o Sr. Oliveira Santiago Maciel, Chefe desse órgão; Cláudio Freitas Utsch Moreira,

Chefe da Divisão de Registros de Veículos em Belo Horizonte; Antônio Pedro Alves

Filho, Presidente da Cooperativa dos Despachantes Documentalistas de Trânsito do

Estado de Minas Gerais - Coodestran-MG -, e Lucas Gomes Arcanjo, Chefe do Setor

de Verificação de Originalidade de Cadastro de Motor e Chassis do Detran-MG, que

são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na qualidade de autor do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

passa a palavra aos convidados para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 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

1.242/2007, 3.045 e 3.075/2009. 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 Durval

Ângelo (13) em que pleiteia sejam solicitadas às Secretarias de Educação do Estado

e do Município de Belo Horizonte providências para inclusão escolar das crianças das

comunidades Dandara e Camilo Torres; sejam solicitadas às Secretarias de Saúde do

Estado e do Município de Belo Horizonte providências para que seja prestada

assistência médica às famílias dessas comunidades; seja realizada visita ao

Governador do Estado e ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte para discutir a

situação das famílias dessas comunidades; sejam realizadas audiências públicas,

com os convidados que menciona, para debater o assédio moral e suas implicações e

para discutir, no Município de Rio Pardo de Minas, violações de direitos humanos e

agressões que teriam sido praticadas contra os ocupantes da Fazenda Capão Muniz

ligados ao MST; sejam solicitadas ao Conselho Nacional de Justiça e à Corregedoria

do Tribunal de Justiça providências para apurar possível omissão de magistrado no
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Município de Conceição das Alagoas com relação a cenas de tortura veiculadas na

TV Alterosa; sejam solicitadas ao Conselho Nacional de Direitos Humanos

providências para apurar denúncia de tortura contra presos do Município de

Conceição das Alagoas, registrada em cenas veiculadas na TV Alterosa; seja

solicitadas aos Deputados e Senadores por Minas Gerais providências para

elaboração de projeto de lei que torne obrigatória a inclusão, no Certificado de

Registro de Licenciamento de Veículo, de observação relativa a eventual sinistro com

perda total; seja formulada manifestação de aplauso ao Tribunal de Justiça pela

decisão de tornar obrigatória a inclusão, no Certificado de Registro de Licenciamento

de Veículo, de observação relativa a eventual sinistro com perda total; sejam

encaminhados ao Tribunal do Júri e ao Ministério Público pedido de providências e

cópia das notas taquigráficas desta reunião, para apuração dos fatos que envolvem a

agressão seguida de morte do policial militar aposentado Mário Dias Magalhães; seja

realizada visita ao Juiz de Direito Nelson Missias para solicitar providências com

relação a essa agressão; e seja realizada visita ao Ministro da Justiça para tratar de

questões referentes a crimes ocorridos no Estado e ainda não solucionados.

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, 30 de abril de 2009.

Durval Ângelo, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 798/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 798/2008, da Federação Mineira de Xadrez,

sugere a manutenção do circuito escolar de xadrez e a implementação desse esporte

como atividade complementar nas escolas de tempo integral, por meio da

capacitação de professores e da aquisição de material apropriado.
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Em razão da similaridade temática, por sugerirem alterações em programas que

integram a Área de Resultado Educação de Qualidade do Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG - 2008-2011, exercício de 2009, foram anexadas à

proposição em análise as Propostas de Ação Legislativa nºs 799, 804, 809, 818, 820,

825, 826, 828, 832, 840 e 841/2008, 844/2008 - anexada à Proposta de Ação

Legislativa nº 804/2008 -, 847 a 849/2008, 850/2008 - anexada à Proposta de Ação

Legislativa nº 818/2008 -, 852/2008 - anexada à Proposta de Ação Legislativa nº

828/2008 -, 853 e 856 a 859/2008.

Essas propostas foram apresentadas nas audiências públicas realizadas por esta

Comissão nos dias 23 e 30/10/2008, em Itaobim e Barbacena, respectivamente, e

nos dias 5 a 7/11/2008, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para

o aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do

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 as propostas em epígrafe

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 798, 799, 804, 809, 818, 820, 825, 826, 828,

832, 840, 841, 847 a 850, 852, 853 e 856 a 859/2008 dizem respeito a programas que

integram a Área de Resultado Educação de Qualidade 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 desse Plano

para o exercício de 2009.

Assim sendo, esta Comissão propõe o acolhimento das propostas em análise na

forma de requerimentos de providência às autoridades competentes.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

798/2008 na forma de requerimentos.
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Sala das Comissões, 30 de abril de 2009.

André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 7 DE MAIO DE 2009

ATA

ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 5/5/2009

Presidência dos Deputados Doutor Viana e Weliton Prado

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

Correspondência: Mensagem nº 358/2009 (solicitando o desarquivamento do Projeto

de Lei nº 3.780/2006), do Governador do Estado - Ofício nº 26/2009 (informando a

abertura de vista dos autos relativos ao Balanço Geral do Estado, exercício de 2008,

e a suspensão do prazo constitucional previsto para a emissão do parecer prévio do

Tribunal de Contas), do Presidente do Tribunal de Contas - Ofícios e cartões - 2ª

Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.291 a

3.300/2009 - Requerimentos nºs 3.708 a 3.740/2009 - Requerimentos da Deputada

Ana Maria Resende e do Deputado Zezé Perrella - Comunicações: Comunicações da

Comissão de Participação Popular e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Registro de

presença - Questão de ordem - Oradores Inscritos: Discursos da Deputada Maria

Tereza Lara e dos Deputados Sávio Souza Cruz, Vanderlei Jangrossi e Carlin Moura

- 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Registro de presença -

Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de

Requerimentos: Requerimentos da Deputada Ana Maria Resende e do Deputado

Zezé Perrella e Requerimento contido na Mensagem nº 358/2009, do Governador do

Estado; deferimento - Requerimento do Deputado Almir Paraca; deferimento; discurso

do Deputado Almir Paraca - Requerimento do Deputado Gilberto Abramo;

deferimento; discurso do Deputado Getúlio Neiva - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

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

Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin
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Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio

Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas

Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Elmiro Nascimento - Eros

Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão

- Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -

Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz

Humberto Carneiro - Maria Lúcia Mendonça - Maria Tereza Lara - Mauri Torres -

Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -

Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza

Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia -

Zezé Perrella.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 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 Getúlio Neiva, 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 358/2009*

Belo Horizonte, 29 de abril de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos do § 2º do art. 180 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa,

solicito-lhe o desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.780, de 2006, de autoria do
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Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Caldas o imóvel que especifica.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.”

- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.780/2006.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“OFÍCIO Nº 26/2009*

Belo Horizonte, 30 de abril de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que a Exma. Sra. Conselheira-Relatora Adriene

Andrade determinou, nos termos do art. 233, § 2º do RITCEMG, a abertura de vista

dos autos de nº 782747, relativos ao Balanço Geral do Estado, exercício de 2008, ao

Excelentíssimo Senhor Governador Aécio Neves da Cunha, ficando suspenso, a

partir desta data, o prazo constitucional previsto para a emissão do Parecer Prévio

desta egrégia Corte.

Valho-me da oportunidade para apresentar a Vossa Excelência protestos de

elevado apreço.

Wanderley Ávila, Conselheiro-Presidente do Tribunal de Contas.”

- Anexe-se à Mensagem nº 350/2009.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“OFÍCIO*

Mensagem nº 39/2009/SEPROCI/CPRO/SJD

Destinatário: Presidente da Assembleia Legislativa - MG

Páginas (incluindo esta): 4 (quatro)

Referência - TSE: Ação Cautelar nº 3.220 - TSE (Protocolo nº 3.010/2009)

Procedência: Minas Gerais - Belo Horizonte

Relator: Ministro Eros Grau

Autora: Maria Lúcia Soares de Mendonça

Advogados: Torquato Lorena Jardim e outros

Referência - TRE: Representação nº 4.804/2006 e 4.809/2006

Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
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Comunico que o Exmo. Senhor Ministro Eros Grau exarou decisão, em 28/4/2009,

no processo acima indicado, com o seguinte teor:

“Decisão

Trata-se de agravo regimental interposto por Nacib Duarte Bechir contra decisão

monocrática proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski (artigo 16, § 5º, RITSE),

decisão que deferiu o pedido de liminar para suspender os efeitos dos acórdãos

impugnados através de recurso ordinário interposto neste Tribunal.

O TRE-MG decidiu pela cassação do mandato de Maria Lúcia Soares de

Mendonça, Deputada Estadual eleita no pleito eleitoral de 2006, devido à

representação por captação ilícita de recursos financeiros para a campanha eleitoral,

nos termos do artigo 30-A da Lei nº 9.504/97.

O agravante alega, preliminarmente, que a ação cautelar deveria ser extinta sem

julgamento do mérito, vez que a autora da cautelar não requereu sua citação como

litisconsorte passivo necessário, nos termos do artigo 47, parágrafo único, do CPC,

pois é primeiro suplente e autor da representação eleitoral julgada procedente.

No mérito, o agravante requer a cassação da liminar deferida. Afirma que: (i) este

Tribunal, em sessão de 12/2/09, negou provimento ao RO nº 1.596 (Rel. Min.

Joaquim Barbosa) e cassou o mandato do Deputado Federal Juvenil Alves, nos

termos do artigo 30-A, § 2º, da Lei nº 9.504/97; (ii) Maria Lúcia Soares de Mendonça

teve seu diploma e mandato cassados pelo TRE-MG por sua participação no "(...)

Esquema Juvenil Alves, que irrigou os dutos de financiamento de sua campanha

eleitoral, conforme se pode constatar da leitura do Acórdão nº 5.107/2008" (grifos do

original) (fls. 219-220).

É o relatório.

Decido.

O agravo regimental há de prosperar.

Preliminarmente, admito o agravante como litisconsorte passivo necessário (artigo

47, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Precedentes: MC nº 1.704, Rel.

Min. Caputo Bastos, DJ de 16/9/05; MS nº 3.812, Rel. Min. Felix Fischer, DJ de

16/6/08.
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Indefiro o pedido de extinção do processo sem julgamento do mérito, vez que a

citação do agravante como tal, sendo matéria de ordem pública, poderia ter sido,

inclusive, determinada de ofício. Ademais, nos termos do § 1º do artigo 249 do CPC,

não houve prejuízo para o agravante, vez que o agravo interposto ocorreu de forma

tempestiva.

No mérito, tenho que os elementos autorizadores da concessão da medida liminar

não se encontram presentes no caso; os argumentos aportados pelo agravante não

são suficientes para comprovar o fumus boni juris.

Os requisitos para a concessão da tutela cautelar têm de ser perceptíveis de plano,

"não sendo de se exigir, do julgador, uma aprofundada incursão no mérito do pedido

ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio

conteúdo da decisão definitiva". (STF, MS nº 26.415 MC/DF, Rel. Min. Carlos Ayres

Britto.) Somado a isso, necessário que seja demonstrada a teratologia da decisão de

cujos efeitos deseja-se a suspensão.

Conheço do agravo regimental e dou-lhe parcial provimento para cassar a liminar

anteriormente concedida, nos termos do artigo 36, § 9º, do RITSE.

Nego seguimento à ação cautelar (artigo 36, § 6º, do RITSE).

Comunique-se ao Presidente da Assembleia Legislativa - MG, com a urgência que

o caso requer.

À Secretaria Judiciária, para retificar a autuação e incluir Nacib Duarte Bechir como

litisconsorte passivo.

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2009.

Ministro Eros Grau, Relator.”

Em caso de dúvida, favor ligar para a Coordenadoria de Processamento desta

Corte Superior e informar o número completo da mensagem.

Eventuais respostas devem ser enviadas via fac-símile para o protocolo judiciário

deste Tribunal - F: (61) 3316-3001.

Atenciosamente,

Marco Aurélio Neto, Secretário Judiciário do Tribunal Superior Eleitoral.”

- À Mesa da Assembleia, para fins do art. 53, V e § 2º, do Regimento Interno.
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* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do Sr. Manoel Junior, Deputado Federal, convidando para o Seminário de

Lançamento da Frente Parlamentar pela Regulamentação da Emenda à Constituição

nº 15/96 - Criação de Novos Municípios.

Do Sr. Waldir Maranhão, Deputado Federal, convidando para a videoconferência a

ser realizada com todas as Assembleias Legislativas e representantes da sociedade

civil, em 4/6/2009, para troca de informações sobre as atividades das Comissões de

Legislação Participativa.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, informando o impacto

financeiro decorrente da criação da Agência Reguladora de Águas e Saneamento do

Estado de Minas Gerais e da criação do cargo de Ouvidor. (- Anexe-se aos Projetos

de Lei nºs 3.186 e 3.187/2009.)

Do Sr. Ivan Pavan, Presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul,

informando que está prevista, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do

Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de discutir a

Proposta de Emenda à Constituição nº 13/2003 e solicitando o apoio desta Casa à

referida proposição.

Do Sr. Carlos da Fonseca Soares, Presidente da Câmara Municipal de Santos

Dumont, encaminhando moção de apoio dessa Casa Legislativa à Defensoria Pública

do Estado quanto à estruturação desse órgão. (- À Comissão de Administração

Pública.)

Do Sr. Ivair de Almeida Cerqueira Neto, Presidente da Câmara Municipal de

Conselheiro Lafaiete, encaminhando cópia da ata da audiência pública realizada em

cumprimento ao disposto na Lei Municipal n° 4.627, de 2004. (- À Comissão de Minas

e Energia.)

Do Sr. Luís Márcio Araújo Ramos, Presidente da Fhemig, encaminhando exemplar

do Relatório de Gestão 2008, dessa instituição. (- À Comissão de Saúde.)

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Diretor-Presidente da Cemig, encaminhando a

cartilha “Por Dentro da Conta de Luz”. (- À Comissão de Minas e Energia.)



____________________________________________________________________________
186

Do Sr. Rômulo Martins de Freitas, Superintendente Regional Centro de Minas da

CEF, notificando a celebração de contratos entre essa instituição como agente

financeiro e a Copasa-MG e Municípios do Estado, como tomadores, no âmbito do

Programa de Aceleração de Crescimento do Governo Federal. (- 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. Anivaldo Antônio dos Santos Coelho, Vereador à Câmara Municipal de

Congonhas, solicitando seja marcada audiência pública no Município de Congonhas

para discutir a desapropriação de várias áreas do Município pela Companhia

Siderúrgica Nacional.

Do Sr. Marcelo Ângelo de Paula Bonfim, Superintendente Regional da CEF,

informando a celebração de contratos entre essa instituição e o Município de Nova

Lima. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da

Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Marx Fernandes dos Santos, Gerente Regional de Negócios da CEF,

informando a liberação de recursos financeiros para a Secretaria de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana. (- 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. Luiz Cláudio Monteiro Morgado, Coordenador-Geral de Finanças, Convênio

e Contabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário (2), informando a

celebração de termos aditivos a convênio firmado entre esse órgão e o Instituto de

Terras do Estado de Minas Gerais - Iter. (- 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. Christina Marândola, Assessora de Comunicação Social da Fundação

Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig -, encaminhando exemplar do

caderno “Melhores Práticas 2008 - Uma Ideia a Ser Copiada”, publicado por essa

entidade. (- À Comissão de Saúde.)

Da Sra. Maria Helena Rios Vasconcelos, do setor jurídico da Associação Brasileira

dos Deficientes com Visão Monocular, manifestando a posição dessa entidade pela
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aprovação do Projeto de Lei nº 2.462/2008, que classifica a visão monocular como

deficiência visual. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.462/2008.)

CARTÕES

Do Sr. Marcus Pestana, Secretário de Saúde, encaminhando o livro “O Choque de

Gestão na Saúde em Minas Gerais”. (- À Comissão de Saúde.)

Do Sr. Fuad Noman, Secretário de Transportes e Obras Públicas, encaminhando

exemplar do Relatório de Execução, da Secretaria de que é titular, referente ao ano

de 2008. (- 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:

PROJETO DE LEI Nº 3.291/2009

Declara de utilidade pública a Associação do Setor Calçadista de Guaxupé, com

sede no Município de Guaxupé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Guaxupé, com sede no Município de Guaxupé.

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

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2009.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A principal finalidade da Associação do Setor Calçadista de Guaxupé

consiste em promover o desenvolvimento técnico e econômico de seus associados e

seus respectivos colaboradores; divulgar a marca dos calçados de Guaxupé como

padrão de qualidade, agregando valor aos produtos de seus associados; dar suporte

as indústrias de calçados de Guaxupé com qualidade, visibilidade e responsabilidade

social; manter serviços destinados a orientar, facilitar e incrementar o trabalho de

seus associados; defender, amparar, orientar e instruir a classe que representa,

elevando o nível moral e intelectual de seus membros.
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Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação dessa proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.292/2009

Declara de utilidade pública o Instituto Cidades, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Cidades, com sede no

Município de Ipatinga.

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

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2009.

Alberto Pinto Coelho

Justificação: Com o intuito de promover e implementar a recuperação urbanística e

estética de cidades e comunidades, foi criada, no Município de Ipatinga, a entidade

sem fins lucrativos denominada Instituto Cidades.

Para a consecução de seu propósito, incentiva a adoção de legislações locais

regulatórias urbanas e ambientais de cunho conservacionista; promove condições

reais de fomento ao turismo, ao desenvolvimento econômico e social, à geração de

renda sustentável, a novos modelos de sistemas alternativos de produção, comércio,

trabalho e emprego e ao resgate histórico, cultural, ambiental e urbanístico; defende a

preservação e a conservação dos patrimônios locais; identifica e estimula vocações

empreendedoras, abrindo oportunidades para a expressão criativa, a potencialização

de habilidades e competências, a profissionalização, o trabalho e a geração de

emprego e renda; promove educação, cultura, capacitação de jovens e adultos,

atualização e difusão de saberes, profissionalização e ações de combate à fome;

defende valores como ética, cidadania, voluntariado, direitos humanos e democracia.

Diante da importância de suas atividades, esperamos contar com o apoio dos

nobres pares à aprovação deste projeto de lei, que pretende declarar essa entidade

de utilidade pública.
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- 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 3.293/2009

Declara de utilidade pública a Associação da Feira Livre Luiza Soares - ASFLLS -,

com sede no Município de Brasilândia de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação da Feira Livre Luiza

Soares - ASFLLS -, com sede no Município de Brasilândia de Minas.

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

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2009.

Inácio Franco

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

Associação da Feira Livre Luiza Soares - ASFLLS -, entidade sem fins lucrativos, que

tem por finalidade o atendimento social a crianças, adolescentes, portadores de

deficiência e idosos; o apoio à educação, à cultura e ao esporte e o atendimento

social a pessoas carentes, dentro dos princípios estabelecidos na Lei Orgânica de

Assistência Social, bem como a prestação de quaisquer serviços que possam

contribuir para o fomento e racionalização das explorações agropecuárias, de modo a

gerar melhorias nas condições de vida de seus associados. Tem, ainda, por objetivo

promover parcerias com órgãos como a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e

o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Brasilândia de Minas

e a Emater-MG, objetivando a viabilização de suas atividades e projetos; construir,

alugar ou adquirir imóveis para instalações administrativas ou tecnológicas ou para

armazenagem; despertar o espírito empreendedor dos associados e da comunidade;

organizar e congregar os feirantes que trabalham no Mercado Municipal; promover

eventos e atividades a fim de angariar recursos para manutenção de suas atividades.

Por ser justo o projeto, espero contar com o apoio dos nobres pares para sua

aprovação.



____________________________________________________________________________
190

- 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 3.294/2009

Declara de utilidade pública o Saci Clube de Serviço - Saci -, com sede no

Município de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Saci Clube de Serviço - Saci -, com

sede no Município de Sabará.

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

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2009.

Wander Borges

Justificação: A Constituição da República e a Lei nº 8.742, de 1993, definem a

assistência social como uma política voltada para a proteção à família, à maternidade,

à infância, à adolescência e à velhice, ao amparo às crianças e adolescentes

carentes, à integração no mercado de trabalho, à reabilitação e integração das

pessoas portadoras de deficiências. Configura-se como política não contributiva,

realizada por meio de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da

sociedade, pauta-se nos princípios da universalidade da cobertura e do atendimento,

da seletividade e da distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Ressalte-

se que a assistência social tem interface com diversas políticas públicas, envolvendo,

em seus processos tático-operativos, ações de entidades públicas e privadas, que

visem contribuir para a redução dos altos graus de desigualdade social com que o

País convive.

Destarte, diante da necessidade da redução das desigualdades sociais, a

sociedade civil organizou-se e, na data de 27 de maio de 1969, foi fundado o Saci

Clube de Serviço - Saci -, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de

natureza beneficente e de promoção social. A entidade em comento apresenta as

finalidades estatutárias seguintes: promoção de assistência social, de cultura, de

saúde, de educação, de segurança alimentar, do voluntariado e do desenvolvimento

econômico e social, realização de eventos sociais, serviços jurídicos e sociais e
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defesa e conservação do meio ambiente e do patrimônio histórico. Como visto, a

associação presta relevantes serviços à comunidade, uma vez que desenvolve ações

que visam atender às crescentes demandas das pessoas em situação de

vulnerabilidade social ou econômica, tendo como propósito contribuir para seu

desenvolvimento humano e promover sua inclusão social.

Diante de todo o exposto, pacífico é o fato de que o Saci Clube de Serviço busca a

construção de uma sociedade mais democrática, respaldada em uma alternativa de

desenvolvimento que contemple a inclusão social com justiça, sustentabilidade do

meio ambiente e universalização dos direitos sociais, culturais, ambientais, civis e

políticos.

Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta Casa para o

reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela entidade.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.295/2009

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as seguradoras comunicarem ao Detran-MG

todos os sinistros de veículos registrados no Estado quando houver perda total.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as seguradoras obrigadas a comunicar ao Departamento Estadual

de Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG todos os sinistros de veículos registrados

no Estado quando houver perda total.

Parágrafo único - As comunicações deverão ser feitas no prazo máximo de quinze

dias após a emissão do laudo pela seguradora.

I - Feita a comunicação, o Detran-MG fará a imediata baixa na documentação do

veículo, sendo vedada a reutilização do número do chassi.

II - O descumprimento do prazo previsto neste artigo ensejará a multa de 500

Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) por veículo,

dobrada em caso de reincidência.

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

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2009.
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Ruy Muniz

Justificação: O projeto de lei proposto tem por escopo combater a atividade

criminosa conhecida como “esquentar” carros. As quadrilhas utilizam-se do chassi do

veículo sinistrado para legalizar aqueles que são produto de crime. A falta de medidas

efetivas que combatam essa prática criminosa permite fomentar um mercado

paralelo, na qual os desmanches são os grandes propulsores. O Estado, como

detentor do monopólio da segurança pública, não pode ficar inerte a esse problema.

Por isso, diante da relevância do tema, espero contar com o apoio de meus nobres

pares.

- 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 3.296/2009

Declara de utilidade pública a Associação Desportiva Naza Esporte Clube - Adenec,

com sede no Município de Itacarambi.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Desportiva Naza Esporte

Clube - Adenec -, com sede no Município de Itacarambi.

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

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2009.

Padre João

Justificação: Entidade desportiva sem fins lucrativos, fundada em 9/5/2001, a

Associação Desportiva Naza Esporte Clube - Adenec - tem por finalidades

desenvolver atividades esportivas em caráter amador, destinadas a crianças, jovens e

adolescentes, buscando a integração por meio do esporte, como uma das formas de

prevenção ao uso de drogas e à prostituição. Promove ainda atividades para

combater os problemas de ordem social que atingem as pessoas da comunidade,

alternativas na área de saúde do Município, melhorias da habitação popular e do

saneamento básico e campanhas destinadas à preservação do meio ambiente além

de cultura e serviços de radiodifusão comunitária.

O processo objetivando a utilidade pública encontra-se legalmente amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/1998.
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Por estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.297/2009

Declara de utilidade pública o Instituto dos Trabalhadores e Trabalhadoras na

Agricultura Familiar do Estado de Minas Gerais - Ittaf-MG -, com sede no Município

de Ibiá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto dos Trabalhadores e

Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Estado de Minas Gerais - Ittaf-MG -, com

sede no Município de Ibiá.

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

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2009.

Padre João

Justificação: Entidade civil pública, sem fins lucrativos, fundada em 20/2/2001 o

Instituto dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Estado de

Minas Gerais - Ittaf-MG - tem por finalidades a pesquisa, a transferência e a difusão

de tecnologias agropecuárias, visando ao desenvolvimento local sustentável agrário e

agrícola, com ênfase na agricultura familiar. Promove ainda o desenvolvimento de

formas associativas, cooperativas e de organização de sistema de autogestão na

produção, beneficiamento, industrialização, comercialização de produtos agrícolas,

além da elaboração e implementação de projetos relacionados à educação básica,

saúde, comunicação e a formação técnica profissional.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública, encontra-se legalmente

amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 3.298/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores de Capela

Nova e Região - ACMCNR -, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Moradores de Capela Nova e Região - ACMCNR -, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2009.

Padre João

Justificação: Trata-se de associação beneficente, sem fins lucrativos, fundada em

27/9/98, que tem por finalidade promover o combate à fome e à pobreza, divulgar e

apoiar a cultura e o esporte e lutar por melhorias nas áreas urbanas e rurais.

Promove ainda a preservação do meio ambiente, a criação de hortas comunitárias, a

construção e reforma de habitações, a proteção da saúde da família e a reabilitação

de pessoas portadoras de deficiência física.

O processo objetivando a declaração de sua utilidade pública encontra-se

legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972,

de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.299/2009

Declara de utilidade pública a Associação Projeto Vida Nova de Abaeté - Apvna -,

com sede no Município de Abaeté.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Projeto Vida Nova de

Abaeté - Apvna -, com sede no Município de Abaeté.

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

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2009.

Maria Lúcia Mendonça
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Justificação: A Associação Projeto Vida Nova de Abaeté - Apvna -, com sede no

Município de Abaeté, tem por objetivo principal o atendimento e encaminhamento de

menores, infratores ou não, em situação de risco, promovendo a socialização e o

desenvolvimento de talentos, com o que possibilita a recuperação da auto-estima e

uma melhor convivência familiar e social, por meio de atendimento e

acompanhamento psicológico e escolar e profissionalizante e incentivo ao esporte, ao

lazer e à cultura e auxílio à família.

A Apvna está em funcionamento há mais de um ano e é constituída por pessoas

idôneas e voluntárias, eleitas em assembleia e não remuneradas.

Isto posto, conto com o apoio de meus nobres colegas à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.300/2009

Altera a destinação prevista para o imóvel doado ao Município de Ijaci nos termos

da Lei nº 11.620, de 4 de outubro de 1994.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O imóvel doado ao Município de Ijaci nos termos da Lei nº 11.620, de 4 de

outubro de 1994, passa a destinar-se à construção de casas populares.

Art. 2º - O imóvel de que trata o art. 1º reverterá ao patrimônio do Estado se, no

prazo de cinco anos contados da data da publicação desta lei, não lhe for dada a

destinação prevista no artigo anterior.

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

Art. 4º - Revoga-se o art. 2º da Lei nº 11.620, de 4 de outubro de 1994.

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2009.

Domingos Sávio

- 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 3.708/2009, do Deputado Braulio Braz, em que solicita seja encaminhado ao

Ministro dos Transportes e ao Diretor-Geral do DNIT pedido de providências para
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melhoria da infraestrutura e da conservação do trecho da BR-120 que liga Ubá a

Viçosa. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 3.709/2009, do Deputado Braulio Braz, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa por

ter sido eleito a 3ª melhor escola do Brasil, entre escolas públicas e particulares, e,

pela segunda vez, a melhor escola pública do Brasil, segundo avaliação do Enem. (-

Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada Gláucia

Brandão. Anexe-se ao Requerimento nº 3.702/2009, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.)

Nº 3.710/2009, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Casa dos Prefeitos, instalada no câmpus da Universidade

Federal de Viçosa. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 3.711/2009, do Deputado Almir Paraca, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os alunos, professores, técnicos e com a diretoria do Colégio de

Aplicação da Universidade Federal de Viçosa pela classificação em 1º lugar no Enem,

pelo segundo ano consecutivo. (- Semelhante proposição foi apresentada

anteriormente pela Deputada Gláucia Brandão. Anexe-se ao Requerimento nº

3.702/2009, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 3.712/2009, do Deputado Almir Paraca, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Robson Rocha, funcionário de carreira do Banco do Brasil,

por sua posse como Vice-Presidente de Gestão de Pessoas e Responsabilidade

Socioambiental da instituição.

Nº 3.713/2009, do Deputado Almir Paraca, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Joaquim Benedito Barbosa Gomes, Ministro do Supremo

Tribunal Federal, pelos relevantes serviços prestados ao Judiciário. (- Distribuídos à

Comissão de Administração Pública.)

Nº 3.714/2009, da Comissão de Justiça, em que solicita seja encaminhado ao DER-

MG e ao IEF pedido para que se manifestem sobre o Ofício nº 1.483/2008/SGM,

referente ao Projeto de Lei nº 2.439/2008, que cria a Estrada Parque Caminhos do

Sertão, localizada no interior do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, abrangendo
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os Municípios de Belo Horizonte, Brumadinho, Ibirité e Nova Lima. (- À Comissão de

Meio Ambiente.)

Nº 3.715/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde e à Secretaria Municipal de Saúde de

Belo Horizonte pedido de providências para garantir assistência médica às famílias

das comunidades Dandara e Camilo Torres, localizadas nos Bairros Céu Azul e

Barreiro, respectivamente. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 3.716/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Estado de Educação e à Secretaria Municipal de

Educação de Belo Horizonte pedido de providências para inclusão escolar das

crianças das comunidades Dandara e Camilo Torres, localizadas no Bairro Céu Azul

e Barreiro, respectivamente. (- À Comissão de Educação.)

Nº 3.717/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Tribunal de Justiça do Estado pela decisão de tornar

obrigatório constar no Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo

observação que revele eventual sinistro gerador de perda total.

Nº 3.718/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado aos 53 Deputados e aos 3 Senadores da bancada mineira no

Congresso Nacional pedido de providências para elaboração de projeto de lei que

torne obrigatório constar no Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo

observação que revele eventual sinistro gerador de perda total. (- Distribuídos à

Comissão de Transporte.)

Nº 3.719/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça pedido de providências para apurar

possível omissão de magistrado da cidade de Conceição das Alagoas que teria

presenciado cenas de tortura ocorridas em rebelião na cadeia local.

Nº 3.720/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado pedido de

providências para apurar possível omissão de magistrado da cidade de Conceição

das Alagoas que teria presenciado cenas de tortura ocorridas em rebelião na cadeia

local. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)
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Nº 3.721/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para maior

divulgação, pelas superintendências regionais de ensino, do Programa Afetivo-Sexual

- Peas.

Nº 3.722/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a manutenção

do circuito escolar de xadrez e a implementação desse esporte como atividade

complementar nas escolas de tempo integral.

Nº 3.723/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para que sejam

efetuados estudos visando à utilização do padrão custo-aluno qualidade como

indicador de despesa na educação básica do Estado.

Nº 3.724/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a

implementação do piso salarial dos profissionais de educação, instituído pela Lei

Federal nº 11.738, de 16/7/2008, a oferta regular de auxílio-transporte e a

manutenção de creches.

Nº 3.725/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a ampliação da

abrangência do Plano de Avaliação da Rede Pública da Educação Básica - Proeb -

por meio da inclusão de outros conteúdos além dos já avaliados.

Nº 3.726/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a

implementação, na educação básica e no ensino médio, dos programas de educação

que menciona e para a qualificação dos professores.

Nº 3.727/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para o incremento,

com recursos do tesouro estadual, dos valores repassados ao Programa Nacional de

Alimentação Escolar - PNAE - e a elaboração de um projeto-piloto de melhoria da

infraestrutura das cozinhas e áreas de armazenagem, produção e distribuição de
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refeições nas escolas públicas, com prioridade para as áreas de maior

vulnerabilidade social.

Nº 3.728/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para que analise a

possibilidade de inclusão da Escola Estadual João Ferreira de Freitas, do Município

de Ibirité, no Programa Escola de Tempo Integral ou no Programa Escola Viva

Comunidade Ativa.

Nº 3.729/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para que se criem

mecanismos de incentivo e capacitação dos colegiados escolares e das associações

de pais e alunos.

Nº 3.730/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para que sejam

implementados projetos específicos de atendimento a alunos superdotados, nos

termos do art. 59 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB.

Nº 3.731/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a implantação,

em parceria com a Prefeitura Municipal de Barbacena, da Educação de Jovens e

Adultos - EJA - na comunidade de Palmital do Mantiqueira.

Nº 3.732/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para que a

Superintendência Regional de Ensino de Barbacena oriente os estabelecimentos de

ensino sob sua jurisdição quanto ao disposto no art. 6º da Lei nº 12.781, de 1998.

Nº 3.733/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Reitor da Unimontes pedido de providências para a inclusão do

Estatuto da Criança e do Adolescente como disciplina específica nos cursos das

áreas de direito e educação.

Nº 3.734/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para que seja

concedido o aumento que menciona, para a carreira do magistério público da



____________________________________________________________________________
200

educação básica de Minas Gerais, conforme dispõe a Lei Federal n° 11.738, de

16/7/2008.

Nº 3.735/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça pedido de providências para que esse

órgão oriente as Escolas Superiores da Magistratura e do Ministério Público a

incluírem o Estatuto da Criança e do Adolescente nos planos curriculares, como

disciplina específica.

Nº 3.736/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para

que promova a divulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente por meio de

cartilhas ou oficinas em escolas ou locais públicos.

Nº 3.737/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Ministério da Educação pedido de providências para que esse órgão

oriente as instituições de ensino superior que ministrem cursos nas áreas de direito e

educação a incluírem o Estatuto da Criança e do Adolescente nos planos curriculares,

como disciplina específica.

Nº 3.738/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Reitor da Uemg pedido de providências para a inclusão do Estatuto

da Criança e do Adolescente como disciplina específica no curso da área de

educação.

Nº 3.739/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para que promova

um amplo debate sobre a educação profissional e tecnológica no Estado. (-

Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 3.740/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Conselho Nacional de Direitos Humanos pedido de providências

para apurar denúncia de tortura contra presos do Município de Conceição das

Alagoas, supostamente praticada por agentes públicos, registradas em cenas

veiculadas na TV Alterosa.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Deputada Ana Maria

Resende e do Deputado Zezé Perrella.
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Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de Participação

Popular e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias, do Vereador de

Coromandel Jacinto Moreira de Souto e anuncia o aniversário do Deputado Ruy

Muniz, no último dia 2 de maio.

Questão de Ordem

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, trago, com muito

pesar, ao conhecimento desta Casa o falecimento do Conselheiro e ex-Deputado

Simão Pedro Toledo, ocorrido no último final de semana, enlutando não só a nossa

região, mas todo o Estado de Minas Gerais. A pessoa do Dr. Simão Pedro Toledo

não merece nenhum reparo por sua lisura, por sua ética e por seu trabalho - como

Deputado, quando foi o defensor maior da nossa região Sul mineira, como Vereador,

como Prefeito de Pouso Alegre e como Presidente e, agora, Conselheiro do Tribunal

de Contas do Estado de Minas Gerais. Sem dúvida, é uma perda irreparável para a

política, para o Tribunal de Contas e para todos nós, sul-mineiros, que tanto

aprendemos com a figura do grande professor, fundador da Faculdade de Direito do

Sul de Minas, exemplo de pai, esposo, companheiro e, principalmente, de grande

homem público. Essa notícia é pesarosa para o Parlamento mineiro, para esta Casa

Legislativa, que por duas legislaturas nosso saudoso amigo dignificou atuando nas

principais comissões temáticas e sendo autor de inúmeras leis, sempre com temas

importantes em defesa de nossa região. Mais uma vez quero apresentar à família do

caríssimo e saudoso Dr. Simão Pedro Toledo e a todas as pessoas que tiveram com

ele uma convivência próxima, como eu tive como ex-aluno, os meus pêsames.

Homens de sua estirpe e lisura, exemplo de ética, certamente nos deixam muitas

saudades, razão pela qual peço registro nos anais desta Casa para que fiquem aqui,

em meu nome, em nome de minha família e, com certeza, em nome dos nossos

pares, os sentimentos pela perda do ilustre ex-Deputado e ex-Conselheiro Prof.

Simão Pedro Toledo. Obrigado, Sr. Presidente.
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O Sr. Presidente - A Presidência, em nome do Presidente Deputado Alberto Pinto

Coelho, de toda a Mesa e dos demais Deputados e Deputadas desta Casa, ratifica as

palavras do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em relação à perda do nosso ex-

companheiro de Assembleia e Conselheiro do Tribunal de Contas, Simão Pedro

Toledo.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara - Nossos cumprimentos ao Deputado Doutor Viana,

que preside esta reunião ordinária, aos Deputados e às Deputadas desta Casa.

Há pouco menos de um mês a Assembleia Legislativa de Minas promoveu, em

parceria com o governo do Estado, a Fiemg e o BDMG, o ciclo de debates “Minas

Combate a Crise”, que reuniu políticos, especialistas e representantes da sociedade

civil para discutir os impactos da crise financeira mundial sobre a economia mineira e

contribuir na busca de soluções. Quero aproveitar esta ocasião para parabenizar a

Mesa e todo este Legislativo pela iniciativa, que certamente trouxe e continua

trazendo contribuição importante para que Minas, o Brasil e o mundo superem este

momento difícil e reencontrem o caminho do desenvolvimento - que seja um

desenvolvimento sustentável.

Mas também gostaria de chamar atenção para alguns aspectos do problema que

são pouco relevados pela maioria dos debates e que têm sido tratados com

propriedade pelo sociólogo Pedro Ribeiro, da PUC Minas; pelo Ministro Patrus

Ananias, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; e por D. Aluísio, Bispo

Auxiliar da nossa Arquidiocese, que presidiu a celebração do dia 1o de maio na Praça

da Cemig. Ninguém duvida da gravidade desta crise; o que se discute hoje é o

caminho a tomar para sair dela.

Isso implica tanto um diagnóstico correto quanto uma opção ideológica - as ideias-

força que impulsionam a ação coletiva. A pergunta-chave é: esta é mais uma crise

característica do sistema capitalista ou estamos diante do esgotamento de sua

capacidade de produzir e distribuir riqueza? Ou seja, trata-se de corrigir os excessos

do capitalismo ou de lançar as bases de um sistema alternativo? O que torna a atual

crise financeira especialmente preocupante é menos o montante das perdas
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financeiras e a inevitável recessão, agora em escala mundial, do que sua conjunção

com várias outras crises - de energia, ecológica, de aquecimento global e ética.

O que tem sido trazido à baila é que a teoria econômica liberal classifica como

externalidades os efeitos não econômicos dos processos econômicos regidos pela

lógica do lucro capitalista. Não inclui em seus cálculos de custos externalidades como

produção de lixo, desperdício de matérias-primas e energia, destruição da

biodiversidade, degradação dos solos e das águas, doenças - como a gripe suína, um

grave problema mundial -, exclusão social e revolta dos oprimidos. O problema agora

é que, a se manter a mesma lógica econômica, as externalidades se voltarão contra o

sistema e impedirão o seu funcionamento. Os graves problemas ambientais,

energéticos e humanos, como a violência, a miséria e a fome, estão a apontar que o

sistema capitalista de mercado está prestes a esgotar sua capacidade de produzir

riqueza.

Para encontrarmos soluções compatíveis com desafios tão grandes, é preciso que

contemos com o envolvimento de todos, homens e mulheres. Nesta oportunidade,

tendo em vista a reduzida presença feminina nos painéis do ciclo de debates “Minas

Combate a Crise”, realizado no Expominas, já que a Prof. Sulamis Dain, da

Universidade Estadual do Rio de Janeiro, foi a única e brilhante representante das

mulheres entre os debatedores, a bancada feminina desta Casa está protocolando

um requerimento no qual solicitamos a adoção de medidas que assegurem a

presença de, no mínimo, uma mulher, parlamentar ou não, na formação das Mesas

de trabalho de todos os eventos oficiais organizados pela Assembleia - seminários,

debates e reuniões. Passo a ler o requerimento. (- Lê:)

“As Deputadas que compõem a bancada feminina desta Casa, regimentalmente

apoiadas, requerem de V. Exa. a adoção de providências para que seja assegurada a

presença de, no mínimo, uma mulher, parlamentar ou não, na formação das Mesas

de trabalho de todos os eventos oficiais organizados por esta Assembleia, como

seminários, debates públicos e reuniões especiais.”

Assinam o requerimento todas as Deputadas da bancada feminina - Rosângela

Reis, Maria Lúcia Mendonça, Gláucia Brandão, Cecília Ferramenta, Ana Maria

Resende e esta Deputada. (- Lê:)
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“Justificação: segundo dados da União Interparlamentar, o Brasil é um dos países

da América Latina que tem menor participação de mulheres em funções

parlamentares, ficando à frente apenas da Colômbia e do Haiti. A própria Assembleia

Legislativa de Minas Gerais é um exemplo dessa pouca participação, já que, entre

seus 77 Deputados, apenas 7 são do sexo feminino. Das mais de 5 mil cidades

brasileiras, apenas 505 têm mulheres na Prefeitura. Em Minas, são 51 Prefeitas em

853 Municípios. Uma representatividade política tão reduzida está longe de refletir a

realidade da vida social e econômica do Estado. Segundo o último censo, as

mulheres são 50,52% da população de Minas Gerais. Cada vez mais, elas vêm

ocupando funções de destaque.

Hoje já pilotam aviões, administram fortunas, chefiam siderúrgicas, comandam o

destino de dezenas de milhões de pessoas, manifestando a competência e a

habilidade do gênero feminino nos vários campos da atividade humana.

Para superar esse descompasso entre a visibilidade da atuação das mulheres na

sociedade e a efetiva relevância do papel que elas exercem, faz-se imprescindível a

superação de um pensamento generalizado segundo o qual a mulher não pode

penetrar nos espaços de poder e decisão.

Muitas vezes, em alguns questionamentos envolvendo mulheres, não se fala como

quando se referem ao homem - é fulano ou sicrano -, mas fala-se que é a mulher. Em

relação ao homem, trata-se nominalmente, e não como um problema generalizado do

homem.

Para isso, são necessários, além de um diálogo constante e aberto, a

implementação de medidas que estimulem e destaquem a efetiva participação

feminina na condução e aprimoramento da sociedade. É justamente isso que

pretendemos, ao apresentar esse requerimento.

As desigualdades na participação das mulheres são persistentes e se mantêm em

várias áreas, apesar dos esforços do atual governo federal em combatê-las, até

mesmo com a criação de uma secretaria de Estado voltada para esse campo, com

“status” de ministério.

Queremos contar com o apoio da Mesa desta Casa e de todos os parlamentares

para que homens e mulheres possamos, lado a lado, construir uma sociedade justa,
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fraterna e igualitária. Neste momento, queremos também falar a todas as mulheres

que nos veem pela TV Assembleia: que possamos realmente dar a nossa

contribuição, acompanhar de fato o Parlamento mineiro e, através do controle social,

acompanhar todos os mandatos e contribuir para uma Minas e um Brasil cada vez

mais fortes, uma sociedade mais feliz de se viver, onde todos, homens e mulheres,

lado a lado, possam dar a sua contribuição e, certamente, superar esta crise. Vários

especialistas já têm dito que, mesmo sendo uma crise grave, global e mundial, o

Brasil tem demostrado ter condições de superá-la, melhores condições que muitos

outros países.

Sr. Presidente, tendo exposto esse assunto e aproveitando ainda o nosso tempo,

gostaria de mencionar um evento que houve nesse final de semana em Betim: o 21º

Betim Rural, promovido pela Prefeitura Municipal de Betim, que reuniu, neste ano, em

cinco dias - de 29 de abril até domingo -, cerca de 80 mil pessoas. No último dia, com

o conjunto Jorge e Mateus, estiveram presentes 32 mil pessoas, mais de 90% eram

jovens.

Durante o evento, não foi registrado nenhum incidente grave. Tudo transcorreu em

clima de grande tranquilidade. É impossível garantir essa tranquilidade sem a

interação entre vários órgãos e entidades voltados para a segurança pública, em

todos os níveis, e, sobretudo, sem a colaboração da população. Por isso, como Vice-

Presidente da Comissão de Segurança Pública desta Casa, gostaria de parabenizar o

povo de Betim, o governo municipal, através da comissão organizadora do evento, e

os órgãos e as entidades, que, com seu empenho, tornaram possível esse evento

sem nenhuma ocorrência grave. Queremos agradecer publicamente e parabenizar as

Polícias Civil e Militar, que fizeram um trabalho integrado e intenso, o Corpo de

Bombeiros, o Juizado da Infância e da Juventude e seu comissariado, os Conselhos

Tutelares, os Secretários e funcionários da Prefeitura, a empresa de segurança que

fez o trabalho, em parceria com todos esses órgãos públicos, e os jovens, que

souberam aproveitar bem o evento.

Sr. Presidente, Deputados e Deputadas, foi uma experiência de construção da

cultura da paz. Neste ano, também a CNBB, por meio da Campanha da Fraternidade,

tem posto em pauta o tema “Segurança pública - A paz é fruto da justiça”. Justiça
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significa dar a cada um aquilo que lhe é de direito. É isso que precisamos fazer,

sobretudo com a juventude do nosso Estado e do País. Temos de proporcionar aos

jovens oportunidade de educação, saúde e habitação. Além disso, não podemos

esquecer o lazer, ou seja, o lazer sadio, de que possam participar, garantindo-lhes

integridade física e a vida.

Concedo aparte ao Deputado Carlin Moura, nosso companheiro, cuja colaboração

nos honra muito.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Ilustre Deputada Maria Tereza Lara, quero

cumprimentar V. Exa. pelo pronunciamento. São temas de fundamental importância:

a crise econômica - numa visão humanitária que V. Exa. expressou em seu

pronunciamento - e a participação da mulher na política.

Neste momento, aproveito a oportunidade para felicitar Maria do Carmo Lara, nossa

Prefeita de Betim. Tive o prazer de comparecer ao Betim Rural na noite de domingo e

constatar que foi um grande evento, muito bem organizado e com grande participação

do povo da cidade.

Ilustre Deputada Maria Tereza Lara, é importante relatar que a Prefeita Maria do

Carmo, já na sua primeira gestão, quando governou Betim pela primeira vez, imprimiu

um conceito popular de cultura e de lazer, trazendo o povo, os bairros e as

comunidades para participarem. Esse é um grande avanço que a cultura popular e o

lazer em Minas tiveram com a primeira gestão da Prefeita Maria do Carmo. Mais uma

vez, Betim tem a felicidade de ter a Prefeita Maria do Carmo à frente do seu destino,

popularizando a cultura e o lazer. Estão de parabéns toda a cidade de Betim e a

Prefeita Maria do Carmo Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara - Muito obrigada, companheiro Deputado Carlin

Moura. Realmente, a sua presença lá sempre nos honra muito. Espero que isso

ocorra inúmeras vezes.

Para finalizar, quero dizer que, nesse curto espaço de tempo, ocorreu a

“Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial”. No próximo final de

semana haverá a “Conferência Municipal da Segurança Pública”. Mais uma vez,

parabenizo publicamente o governo da Prefeita Maria do Carmo e toda a sua equipe,
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assim como todas as entidades que aqui nominamos e todo o povo por essa

participação efetiva e essa construção da cultura da paz. Muito obrigada.

* - Sem revisão do orador.

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

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, Deputadas e Deputados, já era

minha intenção usar a tribuna, senão na reunião de hoje, pelo menos durante esta

semana, para primeiramente agradecer aos 50 colegas que assinaram juntamente

comigo o requerimento que propõe a criação de uma frente parlamentar de defesa do

serviço público nesta Casa. É nossa visão e nosso entendimento que o serviço

público hoje se encontra gravemente ameaçado por um modelo de gestão que não

leva em consideração que a qualidade dos serviços públicos depende, em última

análise, dos servidores. Essa é uma questão que poderemos tratar com mais calma

ao longo da atuação da frente parlamentar.

Aproveito para apelar ao nosso Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, para

que, assim que for protocolado o requerimento que propõe a criação dessa frente,

possamos instalá-la com a brevidade que o caso requer.

Mas, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, o que motivou a minha vinda à tribuna foi o

fato ocorrido hoje na Funed. Fui convidado para participar da assembleia de um

movimento reivindicatório dos servidores dessa Fundação. A reunião ocorreu no pátio

do prédio da instituição situado na Gameleira, que todos nós conhecemos. Lá havia

um carro de som parado à porta, e os sindicalistas me trouxeram uma informação que

me causou espécie: eles, sindicalistas, foram barrados e proibidos de participar da

assembleia, mas disseram que, por eu ser Deputado, permitiriam a minha entrada;

aliás, o Deputado Adelmo Carneiro Leão já estava lá dentro. Foi a informação que me

deram. Com isso, já me senti bem-acompanhado, porque o Deputado Adelmo estava

lá. Então, dirigi-me à portaria e, pasmem, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, também

fui barrado na Funed. Não adiantaram meus argumentos de que um órgão público

deve também ter acesso a outro órgão público. Sequer valeu o argumento de que,

investidos de representação popular, os Deputados deveriam ter acesso aos órgãos

públicos estaduais. Nada disso adiantou, e continuamos sendo barrados.
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Feito o anúncio da impossibilidade de minha entrada, o Deputado Adelmo Carneiro

Leão, de forma solidária, madura e democrática, anunciou textualmente que onde não

pudesse o Deputado Sávio Souza Cruz entrar ele também não permaneceria. Ele

saiu conosco, e ficamos no passeio junto com a liderança sindical.

Não quero entrar no mérito relativo a se os pleitos dos servidores são ou não justos

e se são urgentes ou não. Quero buscar a solidariedade e as providências cabíveis

da Casa para combater o ultraje às prerrogativas dos parlamentares. Se um

Deputado não pode sequer ter acesso aos órgãos públicos estaduais, isso não limita

a sua função fiscalizadora, que é constitucional? É o que venho dizendo há tempos,

sobre a nossa diminuição, o nosso apequenamento como instituição, a ponto de

chegar a sugerir que modificássemos a Constituição, alterando o nome desta Casa

para “Assembleia Homologativa”. Esse tipo de docilidade, de comportamento

rastejante, menor, sabujo, leva a esse tipo de diminuição de prerrogativas e de quase

ultraje da função parlamentar do Estado.

É contra isso que peço à Casa, especialmente à Mesa, ao Deputado Doutor Viana,

1º-Vice-Presidente, que leve esse assunto para discussão com o Presidente

Deputado Alberto Pinto Coelho, a fim de que as providências cabíveis sejam tomadas

com urgência, pois o caso requer.

Gostaria de ouvir com muita felicidade o Deputado Adelmo Carneiro Leão,

protagonista desse dia infeliz para a democracia do nosso Estado.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte)* - Deputado Sávio Souza Cruz, Sr.

Presidente, Deputado Doutor Viana, demais componentes da Mesa, meus caros

colegas Deputados da Assembleia, quero manifestar aqui nesta Casa o meu mais

profundo repúdio e indignação por um ato dessa natureza. Ao tratarem o Deputado

Sávio Souza Cruz daquela maneira, também me dispensaram o mesmo tratamento.

Tanto é que nem permaneci lá dentro, por considerar que nenhuma instituição pública

pode tratar de forma diferenciada os parlamentares, porque representamos a

instituição. Independentemente do partido a que pertença o parlamentar, temos que

entender que ofender um Deputado no cumprimento da sua missão, da sua função, é

ofender o parlamento.
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Vivemos o tempo da Ditadura, um período que deixou marcas muito severas, muito

graves, neste país. Quero repetir aqui o que disse lá: muito do que estamos vivendo,

as mazelas, as dificuldades, os problemas, equívocos e prejuízos do Estado

Democrático de Direito, são fruto daquele tempo sombrio. Lamentavelmente, estamos

vivendo sob o governo de alguém que é neto de um Governador que, quando eleito

Presidente da República, subiu à sacada do Palácio da Liberdade e disse: “O primeiro

compromisso de Minas é com a liberdade”. Vemos o que está acontecendo neste

Estado: estradas estão sendo fechadas, instituições sendo cercadas, tropas de

choque atuando para impedir a livre manifestação das pessoas. Isso é absolutamente

inaceitável; é um constrangimento que não merecemos, nós, todos os Deputados da

Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

É preciso salientar também - não estou aqui só para defender, como também o

Deputado Sávio Souza Cruz, a condição do livre acesso dos Deputados - que o

Estado Democrático de Direito não permite apartar representantes de trabalhadores,

líderes de trabalhadores, representantes sindicais e militantes da causa dos direitos

da saúde, que estavam lá e ficarem apartados, do lado de fora da cerca, para não

dialogar, discutir e refletir sobre a realidade da saúde da Funed neste momento.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, não é possível que na Funed estejam estocados

R$400.000.000,00 em medicamentos, enquanto faltam remédios em nossas

instituições. O povo está sem medicamento, pessoas que necessitam de remédio

estão sem ele. Não é possível tratar essa relação sob a lógica mercadológica. O

Estado de Minas e o Estado brasileiro estão sob o mando da Constituição brasileira,

que diz que saúde é direito de todos e dever do Estado. Lamentavelmente, esse

dever não está sendo cumprido pelo Estado de Minas Gerais. O Estado de Minas

está entre os Estados que afrontam a Constituição, que negociam, que se justificam

diante de determinados conceitos, avaliações e conclusões, que estão fora do âmbito

dos que defendem, lutam e consideram a saúde como um direito, um direito social,

direito fundamental da pessoa humana.

Então, Deputado Sávio, não receba apenas a minha solidariedade. Estamos juntos

aqui para exigir do governo que está conduzindo os destinos de Minas que tome
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providências em defesa do que o avô do atual Governador disse: “O primeiro

compromisso de Minas é com a liberdade”.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Agradeço ao Deputado Adelmo as ponderações.

De fato, como disse, o acesso aos órgãos públicos deveria ser público, e não apenas

dos Deputados. O que ocorre em Minas é o desdobramento de um processo de

exceção que vivemos, Deputado, em que a censura impera. Trata-se de uma censura

econômica que se mostra mais eficaz do que a dos canhões no tempo da ditadura,

em que esta Casa, docilizada, não raro se mostra de joelhos, em que o Judiciário

também não enfrenta questões contrárias aos interesses do governo e o Ministério

Público faz ouvidos moucos a denúncias que envolvem a condução desse governo.

Esse processo não levará a bom termo. E estamos chegando a esse ponto, que

testemunhamos com tristeza.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte)* - Caro Deputado Sávio Souza Cruz, Sr.

Presidente, demais Deputados. Estava pensando e ouvindo o seu reclamo, Deputado

Sávio, como também ouvi atentamente o Deputado Adelmo. Nós que lutamos pela

liberdade ficamos indignados. O que estamos vendo em Minas Gerais é um dos

maiores absurdos que podem ocorrer em um regime democrático.

Começou no dia 21 de abril, quando nós, do PMDB, fomos impedidos de adentrar a

praça pública de Tiradentes. Havia um esquema de segurança jamais visto em festas

como essas. O PMDB Jovem estava reunido, e, ao término da reunião,

imediatamente foram constrangidos pela cúpula do governo a não participar. E de

fato não participaram, porque não houve permissão. Agora a situação culminou com a

sua não presença a essa reunião - até que não podemos falar em não presença.

Impediram o parlamentar de participar de audiência pública.

Deputado Sávio Souza Cruz, tenho dito que o pessoal do governo perdeu o senso

do limite e da responsabilidade, porque está sob o manto da imprensa, que está

calada; do Ministério Público, que está calado; do Judiciário, que está amordaçado;

desta Casa, que está amordaçada. Eles acham que podem fazer tudo que quiserem.

Hoje fazem com V. Exa., amanhã farão com o Eros Biondini, depois com o André

Quintão e o Adalclever Lopes. E já fizeram comigo, quando a Secretaria de Fazenda

publicou certidão falsa, como se eu fosse grande devedor de ICMS. Pedi
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solidariedade a esta Casa, e nada foi feito; o ex-Presidente Mauri Torres não tomou

providência alguma - na época, o Líder era o Deputado Alberto Pinto Coelho. A única

atitude que tomaram foi irem lá comigo. Mas até hoje não foi apurado um dos crimes

mais graves ocorridos em Minas Gerais, para me amedrontar. E agora fazem isso

com o Deputado Sávio Souza Cruz.

A Casa tem de posicionar-se, tem de cobrar do Secretário de Educação, que está

gastando todo o dinheiro em benefício próprio, para a sua candidatura. A denúncia do

Deputado Adelmo é grave. São R$400.000.000,00 em medicamentos! Há três ou

quatro anos, tentamos instalar uma CPI quando foram perdidos, jogados fora

R$40.000.000,00 em medicamentos. E não apuraram o fato porque não permitiram.

Isso é lamentável, Sr. Presidente. A Assembleia precisa manifestar-se, a Mesa tem

de tomar uma decisão e pedir pelo menos uma explicação. Da forma como está, em

breve não poderemos nem adentrar esta Casa. Se for da Oposição e quiser falar do

Governador, não poderá entrar. Em nossa televisão, já está desse jeito. Se você falar

do Governador, cortam, editam. Essa ditadura está demais!

Deputado Sávio Souza Cruz, conte com a nossa solidariedade. Vamos cobrar da

Mesa um posicionamento claro, que deixou de haver em outros episódios graves

como esse, o que não podemos permitir. O que aconteceu no dia 21 de abril ainda

está muito recente. A imprensa nacional divulgou, mas abafaram - não sei quanto

custou esse abafamento. Agora surge mais esse fato lamentável, que parece ser

isolado, mas não é. As grandes falcatruas do governo acontecem nos fatos isolados.

O Deputado André Quintão (em aparte)* - Serei breve, Deputado Sávio Souza Cruz.

Mais importante que externar nossa solidariedade é solicitar da Mesa da Assembleia

e do Líder do Governo algumas justificativas, se é que um fato dessa natureza tenha

justificativa. Mas, no mínimo, deve haver manifestação por parte do governo, porque

não se pode cercear o direito de participar de reunião, de manifestar ou de fiscalizar

de um Deputado, de uma entidade ou de um cidadão. Parabenizo V. Exa. pela

firmeza. Não se trata aqui do pronunciamento de um Deputado mais governista,

menos governista ou não governista. Trata-se da defesa das prerrogativas desta

instituição, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
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O Deputado Adalclever Lopes (em aparte) - Caro Deputado Sávio Souza Cruz,

querido Presidente, mais uma vez ocorre um atentado, posso dizer, contra a

democracia, contra esta Casa, contra o parlamento. Queria, Deputado Sávio Souza

Cruz, sugerir a V. Exa. que formulasse um requerimento à Comissão de

Administração Pública para que convoque não só o funcionário, não só o Diretor da

Funed, mas o Secretário da Pasta, para que a Assembleia possa discutir e saber de

quem esse funcionário recebeu a ordem. Presidente, sei que V. Exa. já concedeu um

tempo além do permitido, quero ser bem breve, mas acho que V. Exa. e a maioria

entendem que isso é contra a Casa. Tenho certeza de que esse requerimento será

assinado por mais de 70 parlamentares. O parlamento foi atingido gravemente nesse

episódio e está na hora de mostrar sua força, que é a democracia. Então sugiro a V.

Exa. que formule o requerimento, que com certeza será assinado por todos nós, em

apoio a essa audiência, pois isso foi contra o parlamento e o povo de Minas Gerais.

Muito obrigado.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Ilustre Deputado Sávio Souza Cruz, esse

requerimento é de fundamental importância para a defesa da democracia e das

prerrogativas desta Casa, inclusive para encerrarmos esse assunto. Este governo

tem demitido e perseguido sindicalistas, tem determinado, nas secretarias, a

proibição do envio de “e-mails” para discutir campanha salarial. Este governo proibiu

o povo de chegar até a Praça Tiradentes e agora, pasmem, quer proibir que a Casa

Legislativa de Minas Gerais exerça seu papel constitucional. Portanto, fica aqui nossa

solidariedade. Pode contar, no seu requerimento, com a assinatura do Deputado

Carlin Moura em defesa da democracia e da liberdade.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Agradeço ao Deputado Carlin Moura e a todos os

Deputados que apartearam, àqueles que nos ouviram e àqueles que, mesmo sem

nos ouvir, manifestaram intimamente um sentimento de solidariedade à Casa e à

instituição. Agradeço especialmente ao Presidente Doutor Viana essa generosidade e

essa benevolência do excesso do tempo. Acredito que já é mais do que hora de esta

Casa se levantar da posição de subserviência em que tem se mostrado, o que nos

tem conduzido a essa situação de descaso e de descrédito. Muito obrigado a todos.

* - Sem revisão do orador.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Vanderlei Jangrossi.

O Deputado Vanderlei Jangrossi* - Sr. Presidente, terei de ser breve em razão do

avançado das horas e do fato de que vai começar a reunião da Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial, mas não poderia deixar de fazer meu pronunciamento

referente aos 61 anos da criação do Estado de Israel, manifestando meu repúdio a

um fato ocorrido internacionalmente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, telespectadores

da TV Assembleia, ouvintes da rádio, todos os companheiros em Plenário, manifesto-

me em virtude da comemoração dos 61 anos da criação do Estado de Israel no dia 14

de maio próximo. Desde o primeiro dia, o Estado de Israel inscreveu na sua bandeira

um anseio de paz com seus vizinhos, para possibilitar uma vida serena com os

demais povos. O Estado de Israel tem o compromisso com a paz. De fato isso pode

ser demonstrado pela retirada dos moradores e das forças israelenses da Faixa de

Gaza e de parte da Cisjordânia.

Deus, ao criar o homem, deu-lhe a possibilidade de construir a paz. E Jesus

ensinou: “Bem-aventurados os pacificadores”. Os homens devem manter em seus

corações a mensagem de paz, com o objetivo de vencer a intolerância e o ódio,

colocando em prática os princípios da igualdade, da equidade, fazendo prevalecer a

justiça e a liberdade dos indivíduos.

Durante a Segunda Guerra Mundial, foram mortos 6 milhões de judeus. Foi roubada

a sua cultura; sua sociedade, mutilada. Esse terrível holocausto foi liderado pelo

maior demagogo da história, que lutava pela criação de uma raça superior ariana,

envenenando e enlouquecendo as massas com um único objetivo: a vingança.

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a ONU propõe a divisão da Palestina em

dois Estados: um Estado árabe e um Estado judeu. Para os judeus que haviam

escapado ao holocausto, Israel é o paraíso que tanto esperam. Diante de tal

acontecimento, foi reforçada a ideia do movimento sionista, que pregava a criação de

um Estado nacional para os judeus. Essa comemoração vem de encontro à visita do

Presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, prevista para o próximo dia, quarta-feira.

Em virtude de protesto de evangélicos e entidades relacionadas aos direitos

humanos, esse encontro foi cancelado, e também em função dos pronunciamentos
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do referido Presidente, envenenados de ódio, ao afirmar que o Estado de Israel deve

ser destruído.

Vejam o grande absurdo da postura desse homem, que, graças a Deus, cancelou a

sua viagem ao Brasil, até mesmo porque viu as manifestações deste país, que preza

pela paz, pela união de todos os povos. O clamor desses povos foi maior que o

protesto desse homem, que tem envenenado e tentado disseminar o ódio, mais uma

vez, nos corações de todas as nações. Na ONU, esse homem fez um manifesto e

muitos saíram do parlamento por não aceitarem as suas palavras.

Antônio Genaro, não podemos nos calar, o nosso povo não pode se calar, porque

esse homem tem pregado e disseminado o ódio e tentado levar essa ideia de horror,

assim como Adolf Hitler, que tentou dizimar, e acabou fazendo-o, mais de 6 milhões

de judeus. Esse Presidente do Irã disse que não houve o holocausto, e houve sim.

Ressalto que, nesses 61 anos da criação do Estado de Israel, é celebrada a força

da promessa de sobrevivência desse povo, que vive em meio à dor e ao desespero.

Portanto a comemoração do aniversário de Israel tem o intuito de relembrar a vitória

sobre o holocausto, o triunfo dos homens livres, resultando no renascimento dos

massacrados e no florescer do deserto.

Sr. Presidente, sabemos que esse povo de Israel é bravo e tem exportado

tecnologia para o resto do mundo. Já abriu os seus braços e o coração para o nosso

querido Brasil. Este Deputado, os Deputados Eros Biondini e Célio Moreira tivemos a

oportunidade de visitar o Parlamento de Israel e relatar as ações do nosso país, bem

como mostrar a situação dos combustíveis alternativos, que é o álcool combustível de

primeira linha. O Estado de Israel tem utilizado muito o óleo diesel. Mostramos-lhes a

importância e a eficiência da utilização do álcool como combustível, por se tratar de

uma fonte alternativa, renovável e não poluente. Demonstraram-se muito

interessados na nossa cultura e na nossa tecnologia concernente ao etanol e até

mesmo na ampliação das negociações comerciais.

Sr. Presidente, quero falar também a respeito de outro assunto: a pauta do café.

Estivemos em Brasília, com o Secretário Gilman Viana Rodrigues, o Presidente da

Faemg Roberto Simões e muitos representantes da cafeicultura mineira, bem como
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os parlamentares que compõem a bancada ruralista da Câmara dos Deputados,

numa reunião com o Ministro Guido Mantega.

Mostramos ao Ministro a importância e a preocupação de termos um preço mínimo

na pauta do café, solicitando que passasse pelo menos para R$320,00. Temos de

entender que a renegociação da dívida é uma grande preocupação dos produtores,

pois eles não têm renda para pagar as dívidas. Portanto, a pauta mínima do café

seria muito importante, a fim de que tivessem renda para pagar suas dívidas. Mas,

infelizmente, isso não foi possível. Na semana passada, foi divulgada a pauta de

R$261,00.

Sabemos que o custo mínimo para a produção de café gira em torno de R$282,00.

Deputado André Quintão, tentamos sensibilizar o Ministro Guido Mantega, que, na

hora, mostrou-se sensibilizado - não sei o que aconteceu. Ele havia entendido a

importância de um preço mínimo. Não se tratava de o governo federal destinar

dinheiro, mas de estabelecer uma pauta mínima para que o produtor tivesse

condições de saldar suas dívidas. Repito: não sei o que ocorreu, Deputado André

Quintão. Hoje a pauta mínima está em R$261,00, inviabilizando, mais uma vez, o

trabalho dos produtores de café, que ainda acreditam no setor. Sem dizer que, com o

Novo Código Florestal, há o risco de serem dizimadas muitas das nossas plantações,

principalmente a de café, no nosso Estado.

Sem me alongar mais, informo que discutiremos essa situação em um debate

público, quando falaremos sobre o Código Florestal. Estaremos expondo a nossa

preocupação e ouvindo as propostas da CNA - tivemos a oportunidade de ouvi-las lá -

e as inviabilidades e incoerências do Código Florestal e até mesmo da reserva legal.

Participaremos desse debate público para esclarecer um pouco a situação e mostrar

aos nossos produtores que temos de agir coerentemente - e não incoerentemente,

com apenas uma canetada, inviabilizando a produção no nosso país.

Sem mais, Sr. Presidente, abro mão do restante do meu tempo, porque

começaremos a reunião da Comissão de Política Agropecuária, e a hora já está

avançada. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.
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O Deputado Carlin Moura* - Ilustre Presidente, Deputado Weliton Prado, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, público presente, quero cumprimentar os Vereadores

presentes no Plenário e felicitar, na pessoa do Deputado Weliton Prado, os que

travam essa importante luta na defesa dos consumidores de Minas Gerais. Isso

porque os aumentos nas contas da Copasa e da Cemig mostram um desrespeito do

governo de Minas para com os consumidores mineiros.

Sr. Presidente, venho a esta tribuna para relatar a importante visita do Sr. Orlando

Silva, Ministro do Esporte. Ontem ele passou o dia em Belo Horizonte, em Contagem

e em Betim. Tive a felicidade de acompanhar a comitiva do Ministro, com o Deputado

Célio Moreira, e pela manhã fomos ao evento de lançamento de uma importante obra,

o livro “Imagination & Inspiração”. Trata-se de uma coletânea de fotos sobre

estruturas tubulares de uma empresa de Minas Gerais, a Vallourec & Mannesmann

Tubes, que tem sua unidade instalada no Barreiro. Essa empresa tem matriz alemã, a

Mannesmann, que posteriormente se associou ao capital francês, Vallourec. No

entanto, ela já adquiriu mineiridade, pois atua no Brasil, em Minas Gerais, há muitos

anos e representa hoje um importante avanço tecnológico. Minas é um Estado

produtor de minério de ferro, a nossa principal riqueza. Entretanto, a maioria desse

minério de ferro é exportado, mandado para fora do País na forma bruta, na forma de

“commodities”, que é o minério sem nenhum valor agregado.

Nós, que no ano passado realizamos a discussão do “Seminário Legislativo Minas

de Minas”, sempre questionamos o fato de as nossas riquezas serem exportadas sem

valor agregado, sem a valorização da tecnologia. Já a empresa Vallourec &

Mannesmann é um exemplo de agregação de valor tecnológico no produto minério de

ferro, porque é a maior produtora de tubos de aço sem costura. Esses tubos são

utilizados em diversos segmentos da indústria brasileira, desde a automobilística até

a de construção de ginásios esportivos. A estrutura dos tubos de aço da Vallourec &

Mannesmann, por exemplo, foi responsável pela reforma do estádio de Wembley, na

Inglaterra; do estádio da França, em Paris; do estádio em Munique, na Alemanha, e

do estádio na África do Sul que vai receber a Copa de 2010. Também essa tecnologia

de tubos sem costura foi utilizada na reforma de diversos aeroportos do mundo, entre

eles o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro; o aeroporto de Pequim; o
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aeroporto de Bancoc, na Tailândia, e diversos outros. Isso mostra que a tecnologia é

fundamental.

Hoje, como o Brasil está se preparando para a Copa de 2014, temos de munir o

País com uma infraestutura de ginásios e de arenas esportivas modernas, a fim de

receber o torcedor, o turista, e aqui, em Minas Gerais, temos uma empresa que

consegue produzir essa tecnologia. Isso é fundamental, porque vincula a realização

da Copa de 2014 com a geração de emprego e renda para os trabalhadores; e

também com a importância de agregar valor ao nosso principal produto, o minério de

ferro.

Portanto o Ministro Orlando Silva veio para o lançamento dessa importante obra,

realizado no “hall” de entrada do Mineirão. O evento contou também com a presença

do Deputado Gustavo Corrêa, Secretário de Esportes e Juventude de Minas Gerais, o

qual anunciou a reforma do Mineirão para receber a Copa de 2014. Foi uma

importante visita, uma mostra de que o Brasil, ao se credenciar para fazer a Copa de

2014, se coloca no rol das nações modernas e se encontra hoje muito bem-preparado

para o enfrentamento da crise econômica. A Copa de 2014 será um instrumento

fundamental para enfrentar a crise cíclica do mundo capitalista, pois gerará empregos

e renda. O Ministro também teve oportunidade de visitar Contagem. Lá foi conhecer

as obras de reforma do Ginásio Poliesportivo do Riacho. Esse Ginásio passa por uma

profunda reforma. Reformou-se o piso, a arquibancada, o telhado, por meio de

investimento do Ministério do Esporte, que fez uma emenda para a Prefeitura de

Contagem no ano passado. Trata-se de uma obra importante, fundamental, que tem

contribuído muito para o esporte no Município de Contagem. Esse Ginásio estava há

mais de 12 anos sem condições de uso. Graças a essa reforma, já pode e, aliás, já

está recebendo etapas da Liga Nacional de Vôlei, da Liga Nacional de Basquete,

além de diversos atletas em programas de preparação.

O Ministro Orlando Silva, juntamente com a Prefeita Marília Campos, visitou as

obras de reforma do referido Ginásio. Na oportunidade, a Prefeita o levou para

conhecer uma área localizada ao lado do Ginásio, denominada Pedreira do Riacho.

Trata-se de uma antiga pedreira desativada, que tem grande área verde livre. Essa

área pode ser utilizada como espaço cultural e esportivo, assim como existe em
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Curitiba, no Paraná, onde há espaço utilizado para lazer, entretenimento e esportes,

inclusive os radicais, como o rapel.

O Ministro se comprometeu, com a Prefeita Marília Campos e ao lado do Ministério

do Turismo e do Secretário de Esporte de Contagem, Albert Diniz Torres, a buscar

projeto de financiamento para transformação daquele espaço em área de lazer para o

povo de Contagem. Sem dúvida nenhuma, uma vez concretizada essa

transformação, esse espaço será uma das maiores e mais modernas áreas de lazer,

entretenimento e esporte da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ao lado dessa

pedreira há dois campos de futebol que podem ser agregados ao sistema juntamente

com o Ginásio Poliesportivo do Riacho.

É importante dizer que o momento é propício para esse investimento porque o

Brasil está muito imbuído do espírito esportivo, preparando-se tanto para a Copa de

2014 como para a disputa da indicação para sediar as Olimpíadas de 2016. Hoje

essa disputa está praticamente entre a cidade de Chicago, nos Estados Unidos da

América, e o Rio de Janeiro. Nas Olimpíadas de 2016 o futebol distribui as suas

chaves, podendo ser realizados jogos fora do Rio de Janeiro. Então, Contagem se

coloca também nesse circuito, e o Ministro, muito acertadamente, se comprometeu a

ajudar. O Ministro também lembrou muito tanto no Mineirão quanto na visita à Prefeita

Marília Campos a importância da Lei de Incentivo ao Esporte, a lei federal, que é uma

lei aprovada pelo Presidente Lula, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada

pelo Presidente, que já entrou em vigor em 2008. Essa lei permite a todas as

empresas que investem no esporte ter isenção de 100% do Imposto de Renda.

Para finalizar, Sr. Presidente, o Ministro, ao final da tarde, foi visitar a nossa querida

cidade de Betim. Pela manhã, ele esteve com os empresários e, na parte da tarde,

não poderia ser diferente, fez uma visita, juntamente à Prefeita Maria do Carmo Lara,

aos trabalhadores, aos operários do Clube Desportivo do Sindicato dos Metalúrgicos

de Betim, ao lado do Presidente do Sindicato, o Marcelino. Esse Sindicato desenvolve

um projeto, em parceria com as escolas públicas, de incentivo ao esporte. Com a

Prefeita Maria do Carmo Lara, o Ministro também viu o importante projeto que está

em andamento em Betim, muito bem comandada pela Prefeita Maria do Carmo Lara.

Betim é uma grande cidade e tem empresas importantes, como a Petrobras, a Regap
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e a Fiat Automóveis. Betim também está se credenciando para, na Copa de 2014,

receber uma das seleções que farão parte da chave de Belo Horizonte. Com essas

grandes empresas, Betim está sendo preparada para sediar a Copa de 2014 e para

receber uma das seleções nessa ocasião.

Concluindo as minhas palavras, gostaria de agradecer a visita do Ministro Orlando

Silva, a gentileza das Prefeitas Marília Campos e Maria do Carmo Lara e parabenizar,

mais uma vez, a empresa Vallourec Mannesmann e toda a sua equipe, criadores,

fotógrafos e os que ajudaram a construir essa obra, uma obra de grande valor que

mostra a verdadeira riqueza de que Minas Gerais precisa, que é transformar o seu

aço em produto agregado, com valor, com transformação e com alta tecnologia. Fica

aqui o nosso registro.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Esgotada a hora destinada a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - Em nome da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

quero agradecer a presença, nesta Casa, dos Vereadores de Extrema, Antônio

Carlos Alves Ferreira, João Calixto de Morais, José Maria Couto e Benedita de

Oliveira Silva. Eles vieram discutir a possibilidade de ingressar com uma ação contra

a Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa -, que, de acordo com o

contrato, desde 1975 cobra pelo tratamento de esgoto, porém o serviço não é

prestado. A Presidência registra e agradece a presença, em Plenário, do ex-

Deputado Geraldo Resende, que tanto honrou o Estado de Minas Gerais, sempre em

defesa do povo, e, nas galerias, dos Vereadores do Município de Itapecerica Jean

Carlo Carneiro, José Donizete Mendes Guimba e Jovino Gonçalves Filho. Eles vieram
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para discutir os sérios problemas com a Copasa no Município. Assim que terminar

esta reunião, vamos nos reunir com eles para formar uma comissão para discutir

esse assunto. A Presidência registra, também, e agradece a presença do Procurador

da Câmara Municipal de Contagem, Sr. Silvério.

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 3.740/2009, da Comissão

de Direitos Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação apresentada

nesta reunião pela Comissão de Participação Popular - aprovação, na 9ª Reunião

Ordinária, em 30/4/2009, das Propostas de Ação Legislativa nºs 572, 573, 581 e

798/2008, na forma de requerimentos apresentados, de autoria popular; e rejeição

das Propostas de Ação Legislativas nºs 577, 773, 877, 885, 979 e 1.027/2008, de

autoria popular (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII

do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos da Deputada Ana Maria Resende

em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 3.018/2009, e do

Deputado Zezé Perrella em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº

3.183/2009 (Arquivem-se os projetos.); e, nos termos do inciso XXXII do art. 232 do

Regimento Interno, requerimento contido na Mensagem nº 358/2009, do Governador

do Estado, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.780/2006.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Almir Paraca em que

solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o

requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado

Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, público das

galerias, imprensa, público da TV Assembleia. É com prazer, Sr. Presidente, que

retornamos a esta tribuna para, neste momento, trazer a informação de que, na

manhã do dia de hoje, participamos, no auditório da Fiemg, de um lançamento que
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consideramos importante e que merece registro. Foi feito o lançamento do Selo de

Responsabilidade Empresarial, uma iniciativa do governo do Estado, por meio do

Idene, Sedvan, em parceria com o Instituto de Governança Social e o Centro Mineiro

de Alianças Intersetoriais. É um tema que acompanhamos desde o início do mandato,

sobre ele temos trabalhado, e que diz respeito a essa cooperação, às chamadas

alianças intersetoriais, entre o primeiro setor - o Estado -, o segundo setor - a

iniciativa privada -, e o terceiro setor, que é composto pelo conjunto das organizações

da sociedade. Sabemos que esse tema é fundamental, decisivo, cresce em

importância no mundo inteiro e tem merecido atenção e destaque por parte das

grandes empresas, das grandes corporações. As políticas corporativas também têm

assumido essa discussão quando se trata da sustentabilidade. Hoje está

convencionado que não é possível discutir efetivamente sustentabilidade sem discutir

essa relação fina entre o poder público, a responsabilidade corporativa e

socioambiental e a parceria, a participação da sociedade, por meio das suas

organizações. Portanto, quando o governo do Estado de Minas Gerais lança um selo

para premiar, para estimular e apoiar a responsabilidade empresarial, precisamos

registrar e parabenizar o governo pela iniciativa, de maneira particular a Deputada

Elbe Brandão, Secretária do Idene.

Entendemos que a responsabilidade empresarial, apesar de estar crescendo, como

já dissemos, vem merecendo atenção e deve ser objeto de debate e

aperfeiçoamento. Infelizmente, o que muitas empresas e organizações apresentam

como responsabilidade empresarial não tem o alcance que o conceito implica: uma

ação articulada com diversos agentes e atores das comunidades em que as

empresas atuam, que tenha o componente de sustentabilidade muito claro e que

aponte para o fortalecimento da participação social, da autonomia e da independência

das comunidades e, acima de tudo, para o respeito às questões ambientais.

Esperamos que esse selo seja razão de estímulo e incentivo para que o setor

empresarial de Minas Gerais avance na responsabilidade socioambiental, a exemplo

do que está sendo feito na minha querida Paracatu, minha cidade natal, tentando

envolver em uma mesma discussão as mineradoras - a Rio Paracatu Mineração e a

Companhia Mineira de Metais, do Grupo Votorantim -, diversos outros setores
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empresariais, o poder público e a sociedade, para construir um projeto de

desenvolvimento sustentável que aponte para 30 ou 50 anos à frente, de modo que

consigamos apoiar efetivamente a diversificação do setor produtivo para fazer frente

àquilo que é inevitável e que já está datado: o fim da exploração mineral no Município

de Paracatu. Isso, sim, pode ser classificado como responsabilidade empresarial e

como responsabilidade socioambiental. Sabemos que o setor da mineração, tão forte

e presente em Minas Gerais, precisa muito avançar nesse conceito. Temos recebido

permanentemente nesta Casa - de maneira especial, na Comissão de Meio Ambiente

- denúncias sucessivas de agressão ambiental e de desrespeito à legislação

ambiental praticados por empresas que atuam na área da mineração. Assim,

parabenizamos mais uma vez o governo do Estado pela iniciativa, esperando que,

lançado o Selo de Responsabilidade Empresarial, ele seja um alento e um estímulo

para o aperfeiçoamento da responsabilidade empresarial no Estado de Minas Gerais.

Gostaríamos ainda, Sr. Presidente, de registrar, com pesar, o falecimento de um

grande dramaturgo brasileiro e um grande companheiro, se podemos assim nos

referir ao nosso amigo Augusto Boal. Nós, que militamos nos campos social e político

associados com a compreensão de emancipação do povo brasileiro, temos de

registrar o grande legado de Augusto Boal ao Brasil. Não foi por acaso que

recentemente, agora em março, Augusto Boal recebeu da Unesco o título de

Embaixador Mundial do Teatro. Falamos de um brasileiro que militou no teatro - no

teatro popular - e que criou o Teatro Fórum, o Teatro do Oprimido e o Teatro do

Legislativo, este quando exercia o mandato de Vereador, pelo PT, na cidade do Rio

de Janeiro.

Do Teatro do Legislativo, que foi uma técnica desenvolvida por Augusto Boal para

discutir as questões políticas e sociais da vida cotidiana da cidade do Rio de Janeiro

com os mais diversos públicos e comunidades, surgiram 13 projetos de lei

apresentadas por Augusto Boal na Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

Augusto Boal iniciou sua militância cultural em um tempo que antecede o golpe

militar de 1964, naquela ebulição e fervor cultural. Ele foi perseguido pelo regime

militar, preso e torturado. Viveu no exílio durante muitos anos e, ao retornar ao Brasil,
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após a anistia, já o faz como grande dramaturgo, diretor de teatro e ensaísta,

trazendo colaborações muito ricas para o teatro do Brasil e do mundo.

Nós, que tivemos oportunidade conhecer de perto a técnica, a prática e a aplicação

do Teatro do Oprimido e do Teatro Fórum nos meios populares de Minas Gerais,

associados com os trabalhos das comunidades de base da Igreja Católica e outros

movimentos sociais, sabemos que a técnica apresentada por Augusto Boal continua

plenamente atual e merece atenção especial, para que seja disseminada e aplicada.

Portanto, carece de uma política cultural que a estimule a ser exercitada da maneira

como foi concebida, para ser um instrumento de libertação e de emancipação de

todos aqueles segmentos sociais que demandam essa qualificação, que se

encontram oprimidos, excluídos e fora dos direitos plenos da cidadania.

Sr. Presidente, concluímos nosso pronunciamento com esse reconhecimento ao

legado do grande dramaturgo Augusto Boal. Sabemos que toda a esquerda mundial

reconhece que seu legado é fundamental, pois atualizou todo esse vínculo cultural

com os processos de libertação e emancipação no Brasil e no mundo. Muito

Obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Cumprimentamos o Deputado Almir

Paraca, Líder da Minoria nesta Casa, e deixamos nosso reconhecimento ao trabalho

do Deputado e sua preocupação com as questões ambientais e movimentos sociais.

* - Sem revisão do orador.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilberto Abramo em que solicita a palavra

pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao

Deputado Getúlio Neiva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o

prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Caro Presidente Deputado Weliton Prado, é uma

alegria falar sob a Presidência de V. Exa., destacado membro do Legislativo mineiro,

cuja atuação aplaudo e invejo. Hoje, estou meio de ressaca em consequência das

conversas que tive no primeiro dia do congresso de Prefeitos em Minas Gerais, o

XXVI Encontro da AMM. Centenas de Prefeitos estiveram presentes, com uma

abertura um pouco chocha, com Vice-Presidente, Vice-Governador, Vice-Presidente

da Cemig; enfim, só havia vices comandando.
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Achei um desprestígio tremendo para com os Prefeitos. Uma situação muito ruim,

muito chata. Acho que a AMM, ao encerrar o mandato do nosso companheiro Celso

Cotta, não conseguiu talvez marcar uma data inteligente, que pudesse contar com a

presença, até, da Ministra Dilma Rousseff, que era esperada e não pôde comparecer.

Repercutiu na reunião dos Prefeitos a questão do repasse do FPM, que ainda não

foi acertado pelo governo federal. Estima-se que o Congresso libere essa medida

provisória e que os acertos sejam feitos ainda em maio, para tirar as Prefeituras da

situação dramática em que se encontram.

Temos que olhar um lado e outro, e lamento, no entanto, que os pacotes de

bondade às vezes não alcancem o seu objetivo. O Presidente Lula lança o programa

de um milhão de habitações, e, na verdade, corremos o risco de não termos nem 100

mil casas prontas até o ano que vem. Há 15 dias fiz aqui um pronunciamento

mostrando que o grande drama da construção de habitações não é a casa em si, mas

a infraestrutura para instalar a casa. Com as Prefeituras falidas, não há como os

Municípios doarem terreno, fazerem a sua preparação, o levantamento topográfico, o

arruamento, colocar rede de água, de esgoto, energia elétrica, calçar, para construir

as casas. Se as casas custam em torno de R$25.000,00 - barato para uma casa

popular de apenas um quarto -, o Prefeito gasta R$40.000,00, R$50.000,00 na

infraestrutura de cada casa. Disse, em alto e bom som, que via com bons olhos o

programa de um milhão de novas habitações, mas que a ótica apresentada pelo

governo federal estava caolha, porque era possível que se montasse um programa

mais realista olhando-se a realidade de cada Município, de cada cidade.

Começamos a discussão e a briga quando a Ministra disse que ia construir casa

apenas em cidades com mais de 100 mil habitantes. Todo mundo achou um absurdo,

até o Vice-Presidente da República se posicionou contrariamente à ideia, porque o

objetivo de se criarem novas habitações não é concentrar as pessoas nas cidades-

polo ou na Capital, construir megalópoles e continuar acelerando a urbanização. É

pelo menos tentar reter, nas pequenas cidades, nas vilas e nos povoados, as famílias

que querem por lá permanecer e que lá são produtivas, para que não se transformem

em um peso social nas grandes cidades ou na Capital.
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Vejam manchete de jornal desta semana: “Prefeitos travam o novo pacote de Lula”.

Há um editorial do jornal “Hoje em Dia” mostrando que na Grande BH não será

construída quase nenhuma casa, porque não há terreno. E mesmo havendo terreno,

há Prefeito da região metropolitana que fala que a contrapartida o assusta, pois terá

que gastar mais do que o preço da casa para construí-la.

Sugerimos, Sr. Presidente, e continuamos a sugerir. Quem sabe valeu aquela

diatribe que fizemos aqui, discutindo e falando que não aceitávamos a ideia de fazer

casa apenas em cidades com mais de 100 mil habitantes? A exigência foi reduzida

para cidades acima de 50 mil habitantes. Agora, adotaram já a ideia de fazê-las em

todas as cidades. Vou além: acho que têm que ser feitas em todos os povoados,

Distritos, vilas, mas nas áreas já urbanizadas. Existe muito mais de um milhão de

lotes já urbanizados na estrutura urbana das vilas, Distritos, povoados e pequenas

cidades do Brasil. Por que essa história de querer fabricar a casa, quando se pode

muito bem transferir à Prefeitura ou diretamente ao próprio futuro usuário o recurso

financeiro para fazer a casa no terreno que já possui?

Dou o exemplo da minha cidade, Teófilo Otôni, onde há mais de 3 mil lotes

urbanizados e escriturados em nome da pessoa que ficou a vida inteira juntando um

dinheirinho para pagar a prestação do lote, mas que nunca terá acesso à construção

da casa se não aproveitar um programa como esse, lançado pelo Presidente Lula.

Temos um programa de um milhão de habitações e podemos acelerá-lo

violentamente, fortemente, se enxergarmos a questão sem a vista caolha de Brasília.

Brasília não conhece o Brasil. É impressionante como aqueles gabinetes de Brasília

- aliás, já estive lá, pois fui Deputado Federal -, aquela ilha da fantasia imagina

investimentos públicos sem racionar e ouvir a base da sociedade, que é o Município.

Não prestam atenção no que ocorre nas pequenas vilas e nos pequenos Municípios e

povoados, onde as pessoas são produtivas. Estimula-se a fuga delas para ganhar

uma casa numa cidade-polo ou numa Capital. Isso já ocorreu de forma exagerada no

Brasil. Mesmo no tempo do BNH tínhamos os estímulos para a construção de

conjuntos habitacionais, de prédios, quando, na verdade, podem-se construir casas

mais condizentes com a realidade de cada localidade dentro do princípio de atender

àqueles que já tiveram o esforço de somar, ao longo da sua vida, poucos recursos e
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comprar seu lote. Isso não pode ser feito com a casa, pois obriga-se a construir um

conjunto habitacional. Então, continuam com o lote, mas sem ter a casa. Quando

poderão morar no lote?

É preciso que despertemos e discutamos esses assuntos para que alguém nos

ouça. Não sei se alguém me ouviu. Só sei que a grita foi geral. Cidades acima de 100

mil habitantes caíram para acima de 50 mil. Então, agora já se pode atender a

qualquer cidade. Todavia, estou apelando novamente, pois precisamos descer essa

instrução para possibilitar a construção em vilas, povoados e roças. O cidadão, às

vezes, mora numa casa de taipa que propicia o surgimento de doenças,

principalmente de Chagas, que, aliás, ainda viceja, de maneira forte, especialmente

no Nordeste brasileiro e na nossa região do Jequitinhonha e do Mucuri. Esse é o

aspecto que gostaria de levantar hoje em defesa dos interesses dos Prefeitos que

estão em Belo Horizonte.

Sr. Presidente, outro aspecto que gostaria de focar é o que o Congresso Nacional

está tratando hoje. Em 2007, tivemos no Plenário desta Casa uma discussão forte e

intensa em relação aos grampos praticados pelo Ministério Público, da central de

grampos aqui na esquina da Avenida Álvares Cabral. Todos os Deputados estavam

grampeados. Aliás, não sabemos quantas milhões de pessoas estão grampeadas no

Brasil. A nível nacional, a CPI dos Grampos caminha sem resultado muito prático.

Todavia, pelo menos um aspecto interessante surgiu esta semana. Até a Polícia

Rodoviária Federal faz grampo no Brasil. Estamos passando por um estado

policialesco, em que a Polícia Federal é mais importante do que o Ministério da

Justiça e qualquer pessoa de qualquer nível do Poder Executivo ou Judiciário pode

fazer grampo do cidadão e investigar a vida de qualquer um. Fico pensando se o

George Orwell estava certo ou não quando aventou a possibilidade do grande olho

que vê todo o mundo. Estamos tendo a nossa vida devassada. Nenhum cidadão

brasileiro tem mais condição de dizer que tem absoluta confidência da sua vida

pessoal, pois hoje qualquer pessoa pode ser investigada. Até a Polícia Rodoviária

Federal está fazendo grampo! Por determinação da CPI, uma das recomendações é

que a Ministério da Justiça proíba a Patrulha Rodoviária Federal de fazer grampo,

pois isso não é função dela. Portanto, hoje está havendo um gigantismo inexplicável
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do estado policial no Brasil, onde o Ministério Público se apodera de funções da

Polícia Judiciária e se torna também policial. Além disso, a própria Patrulha

Rodoviária Federal, que tem de cuidar das estradas, dos crimes em estradas,

prevenir, ajudar a melhorar o tráfego e o trânsito nas estradas brasileiras, faz grampo

neste país.

Veja, Sr. Presidente, que coisa estranha. Surgem aí os jornais com as grandes

manchetes, como esta do dia 7 de maio: “A Polícia Rodoviária Federal investiga e

prende traficantes”.

Polícia Rodoviária Federal prendendo traficante dentro das cidades! E uma outra

operação da Polícia Rodoviária Federal que apreendeu bens das famílias dos Bispos

da Igreja Apostólica Renascer. Isso é função da Policia Rodoviária Federal? Não

estou dizendo que ela não deve fazer isso, que ela não deve investigar, mas é sua

função investigar a feira livre dentro da cidade de Brasília? A Polícia Rodoviária

Federal investigando e prendendo pessoas na feira livre de Brasília, a famosa feira do

Paraguai de Brasília.

Estamos num momento muito complicado da vida nacional. Vemos que, numa

primeira fase, o governo federal, o Executivo, foi acusado do mensalão, e o Lula saiu-

se muito bem. Como sempre, ele colocou a culpa nos aloprados. Depois veio a

devassa sobre o Poder Legislativo. O Congresso Nacional foi devassado; mais

recentemente, também o foi o Tribunal de Contas do Estado; e, agora, o Supremo

Tribunal Federal, nas disputas internas. Como jornalista, digo e repito: é importante

demais a transparência. É importante que a TV Assembleia, a TV Câmara, a TV

Senado e as várias emissoras de televisão transmitam as sessões do Judiciário; que

mostrem com clareza tudo que acontece no Brasil dentro dos Poderes, porém, não

temos como investigar o gabinete do Ministro ou do Secretário de Estado. Não há

câmaras para a transmissão ao vivo. Então esse é um tratamento desigual. Por que

se instalou, em um andar inteiro do prédio do Ministério Público em Minas Gerais,

uma central de grampos com a ajuda da polícia? A Polícia Militar fazendo a central de

grampos. Ora, gostamos muito de liberdade, e Minas Gerais é o palco dos homens

que sempre lutaram por ela. Que tipo de liberdade nós temos? Se hoje qualquer
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cidadão, Juiz, Promotor de Justiça e até policial rodoviário federal pode fazer escuta

telefônica, como vai ficar a vida do cidadão?

Faço esse questionamento, em função dos fatos que estão acontecendo hoje.

Minha preocupação permanente é com a manutenção do Estado Democrático de

Direito. Sou advogado, de origem, e não há como imaginar o Estado de Direito

quando pessoas que fazem parte de um órgão público, que nem é um poder - por

exemplo, o Ministério Público não é um poder, mas um órgão do Poder Executivo -,

interferem no Legislativo e no Judiciário. A patrulha - como chamávamos antigamente

a Patrulha Rodoviária Federal de hoje - tem integrantes maravilhosos, e nós

parabenizamos a atuação deles. Ela criou um grupo especial para fazer escuta

telefônica e para participar de investigações policiais dentro das cidades. A Polícia

Rodoviária Federal é um pequeno órgão do Ministério da Justiça. E o Sr. Tarso Genro

faz vista grossa e permite que ela faça escuta telefônica? É brincadeira! Este país

assegurará, em seu futuro, o pleno Estado de Direito? Vamos ter o Estado de Direito?

Lutei muito contra a Ditadura e também sofri muito. Fui preso três vezes e não quero

uma ditadura policial! Tivemos uma ditadura do Exército Brasileiro que não contou

com a adesão da maioria dos militares. Lembro-me de que foi um General do Exército

Brasileiro que me tirou da cadeia; caso contrário, talvez, teria sido morto, assim como

vários companheiros, porque acreditava no Estado Democrático, acreditava na

liberdade.

Hoje está desenvolvendo-se no Brasil o Estado policial, e essa é a minha

preocupação, Sr. Presidente. Nós, que fazemos parte da esquerda brasileira - uns

mais da esquerda que os outros -, que sonhamos com uma democracia plena e

absoluta, que lutamos pelos direitos do cidadão, temos de realmente nos preocupar,

especialmente o Legislativo, que é a Casa do povo, cujos representantes são eleitos

diretamente pelos cidadãos. Temos de falar, dizer as verdades, expor essas

realidades, para advertir as pessoas.

Não nos calemos. Pode ser até que a nossa democracia degringole, que percamos

as nossas liberdades, que o Estado policial vigore, mas isso não irá acontecer sem

que falemos.
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Sr. Presidente, darei o último exemplo para encerrar o meu pronunciamento. Os

Prefeitos estão mais apertados não é por causa da queda do FPM nem por causa da

queda do ICMS, mas, sim, em virtude do INSS, que está roubando dinheiro dos

Prefeitos. Roubando! O INSS deve às Prefeituras do Brasil R$35.000.000.000,00, e

os Prefeitos devem ao INSS R$32.000.000.000,00. E não vamos ao Congresso reagir

para fazer a conta chegar. Por que não fazer esse acerto? Por que penalizar

eternamente com execuções os Prefeitos, que são a base da sociedade brasileira?

Veja, Sr. Presidente, que não falo isso apenas por falar. Tenho um exemplo pessoal.

Fui Prefeito por duas vezes de uma cidade-polo e cometi o “crime” de questionar na

Justiça o que o INSS cobrava da minha Prefeitura. Um crime! Defino assim a situação

porque imediatamente o INSS ajuizou ações contra mim. Em 3 de outubro do ano

passado, às vésperas das eleições em que era candidato, a minha conta pessoal foi

bloqueada pelo INSS na Justiça, para pagar dívidas da Prefeitura. Todos os Prefeitos

estão correndo esse risco.

Nesta Casa, há cinco Deputados ex-Prefeitos, que tiveram suas contas bloqueadas

pelo INSS. Fico com pena dos Prefeitos. Estavam numa festa bonita ontem, todos

festejando, comemorando um grande encontro, e quem vai defendê-los contra o

INSS? Sou eu? Não, teria de ser o Deputado Federal dele, um Senador da República

eleito por nós. Mas não posso me calar, pois estou vendo companheiros meus com

problemas sérios e graves em relação ao INSS. Há retenções do FPM que chegam a

50% do arrecadado pela Prefeitura. Como o Prefeito conseguirá manter os serviços

públicos?

Essa questão, Sr. Presidente, é grave. Portanto, quando não estiver na Presidência,

conclamo a presença de V. Exa. no Plenário para debater esse assunto conosco. Não

podemos permitir que isso aconteça. Sei que o Deputado Wander Borges, a quem

concedo aparte, também concorda conosco.

O Deputado Wander Borges (em aparte) - Para mostrar que concordo com o nobre

Deputado, quero rapidamente dar apenas um exemplo. Uma cidade de porte médio,

que pegamos agora, que recebeu R$1.725.000,00 de FPM em janeiro, recebeu

R$1.300.000,00 em março. Imaginem, são praticamente R$500.000,00, só de FPM,

que estão deixando de entrar no caixa da Prefeitura. Fruto de quê? Da isenção do IPI
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e, sobretudo, da desaceleração da economia. Na outra ponta, notamos a questão do

ICMS. Isso que está acontecendo é inadmissível. As Prefeituras não têm como arcar

com seus custos fixos. Tem de haver uma mudança. O governo federal tem de

acenar com uma parcela de reposição dos valores que foram efetivados no ano

passado.

Portanto, V. Exa., em sua fala, é muito prudente. Assim, queremos apoiar esse

encaminhamento, nessa luta municipalista. Muito obrigado, Deputado Getúlio.

O Deputado Getúlio Neiva - Sou eu quem agradece, Deputado Wander Borges. Na

verdade, tenho certeza de que V. Exa. - por sinal foi muito bom como Prefeito e, pelo

prestígio que tem em Sabará, voltaria quantas vezes quisesse - comunga conosco,

municipalistas, dos mesmos ideais. O Município precisa ser mais respeitado. Disse e

repito, Sr. Presidente, e de forma clara: a partir da Constituição de 1988, o Município

é parte da Federação, o Estado é parte da Federação.

O governo federal não tinha o direito de dar isenção dos tributos compartilhados

pelos Municípios sem ouvir esta Casa ou o Congresso Nacional. O governo do

Estado também não poderia dar isenção ou dilatar os prazos de recolhimento de

ICMS para prejudicar os Prefeitos sem ouvir a Assembleia de Minas. Cobramos do

governo federal a reposição imediata do que foi retido - cerca de R$1.000.000.000,00,

que não cobrirão. Alguns Prefeitos estão achando que receberão de volta tudo o que

foi retido, mas não receberão. Da mesma forma que cobramos do governo federal,

Sr. Presidente, queremos cobrar do governo estadual a reposição do ICMS, aquela

parte em que foi feita dilação do prazo para pagamento no ano passado. Se ela não

entrar, o Estado deve fazer imediatamente a conta do prazo de seis meses que

concedeu para o recolhimento do tributo. Se não repuser imediatamente o recurso

para as Prefeituras, haverá um desastre no que diz respeito ao desemprego no

interior de Minas Gerais. Infelizmente, o IBGE e os órgãos de pesquisa só consultam

as Capitais: desemprego em Belo Horizonte, desemprego em Salvador, desemprego

em São Paulo, desemprego no Rio de Janeiro. Mas, nas pequenas cidades, não

pesquisam o tamanho do rombo causado pela crise. E a crise não é culpa delas. As

cidades trabalharam e produziram. O governo tem de preocupar-se com a reposição,

até porque fez apropriação indébita de recursos dos Municípios tanto por meio do
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INSS quanto por meio da retenção e da isenção do IPI. Isso é apropriação indébita!

Em palavras mais singelas, é roubo. Os Municípios estão sendo assaltados pelo

governo federal e também pelo governo estadual quando ocorre dilação de prazo e

não se recompõe o rendimento que o Município precisa ter. Disse e repito: nós,

Deputados, temos o dever de defender os Municípios porque são a base da

Federação brasileira. E eles não podem ficar igual a vaca, que não sabe o peso de

seu coice e, por isso, deixa tirar seu leite. É preciso reagir!

Ontem o Congresso foi uma beleza! Todo mundo puxou o saco de todo mundo,

ninguém exigiu nem pediu nada. Não ouvi ninguém gritando contra nada. Vou lá hoje,

à noite, para ver se alguém grita contra alguma coisa. Apresentar apenas um papel

com reivindicações é muito pouco. Se algum Prefeito estiver me ouvindo, peço

desculpas. Vocês precisam ser mais fortes nas reivindicações, para defender seus

interesses. Esta é a hora!

Se até 15 de maio o governo federal não repassar os recursos, teremos uma

hecatombe municipal. Será pepino em cima de pepino, problema em cima de

problema. Não gostaria de ser omisso num momento difícil como este da vida

nacional, especialmente para aqueles que constroem o futuro deste país. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Cumprimento o Deputado Getúlio Neiva. O Congresso da AMM

prossegue amanhã. Conversando com alguns Prefeitos, pude perceber o sentimento

geral de revisão do pacto federativo. O cidadão mora e vive no Município, grande

parte dos recursos é arrecadada nos Municípios, e infelizmente o bolo é mal

distribuído. Existe um movimento muito forte, em todo o País, para lutar em prol dos

25%. A injustiça é muito grande. O Estado distribui 25% dos recursos arrecadados

para 853 Municípios. Sozinho, o Estado fica com 75%. É preciso rever

cuidadosamente o pacto federativo. Os Municípios assumem muitas atribuições da

União e do Estado. Este é o momento de os Prefeitos discutirem e apresentarem

propostas em defesa do povo, principalmente dos mais necessitados. Parabenizo

todos os Prefeitos, os Vice-Prefeitos, os Vereadores, as lideranças políticas, os

parlamentares da Assembleia Legislativa pela presença no Congresso da AMM. O
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Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia, compôs a Mesa de

abertura dos trabalhos.

* - Sem revisão do orador.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos, encerra a reunião e convoca as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 6, 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.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.927/2008

Comissão de Direitos Humanos

Relatório

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.

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 2.927/2008 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania, com sede no Município de Juiz de

Fora, que tem como finalidade precípua defender os direitos e as garantias

fundamentais de setores que tenham sua dignidade e cidadania ameaçadas,

independentemente de origem, etnia, sexo, cor, idade ou que experimentem

quaisquer outras formas de discriminação.

Para atingir sua meta, esclarece e orienta as pessoas sobre seus direitos e

promove ação penal para aquelas que sofrem algum tipo de violência ou
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marginalização, além de assessorar grupos e associações no processo de sua

organização e na defesa de seus interesses.

Nada mais justo, portanto, que se lhe conceda o título declaratório de utilidade

pública, em reconhecimento à relevância dos serviços que presta à comunidade.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.927/2008

em turno único.

Sala das Comissões, 6 de maio de 2009.

Antônio Genaro, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.973/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Liga Sandumonense de Proteção e

Assistência à Infância - Lactário Jesus, com sede no Município de Santos Dumont.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/2/2009 e distribuída a esta

Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,

constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.973/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Liga Sandumonense de Proteção e Assistência à Infância - Lactário Jesus, com sede

no Município de Santos Dumont.

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. 9º, parágrafo

único, que os cargos de sua direção não serão remunerados; e no art. 11, §1º, que,

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

congênere com os mesmos objetivos.

Por fim, apresentamos na parte conclusiva deste parecer a Emenda nº 1, que dá

nova redação ao art. 1º do projeto, 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 2.973/2009 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 Liga Sandumonense de Proteção e

Assistência à Infância, com sede no Município de Santos Dumont.”.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2009.

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

Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.121/2009

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 Renascer para a Vida, com sede

no Município de São Sebastião do Paraíso.

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 3.121/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Renascer para a Vida, com sede no Município de São Sebastião do

Paraíso.



____________________________________________________________________________
235

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. 16, parágrafo

único, que os seus Conselheiros e Diretores não serão remunerados; e no art. 25

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

instituição congênere, com personalidade jurídica e registrada nos órgãos

competentes.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.121/2009.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2009.

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

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.155/2009

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 declarar de utilidade pública a entidade Conviver - Saber Social, com sede no

Município de Lagoa Santa.

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 3.155/2009 pretende declarar de utilidade pública a entidade

Conviver – Saber Social, com sede no Município de Lagoa Santa, que tem por
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finalidade promover atividades de assistência social dirigidas às pessoas carentes da

comunidade.

Para alcançar suas metas, busca atender as necessidades básicas desse

segmento, principalmente nas áreas de educação, lazer e cultura, por meio de

cursos, palestras e reuniões, promovendo o seu bem-estar e assegurando-lhes

integridade e dignidade. Além disso, realiza diagnóstico social permanente, presta

consultoria técnica às entidades interessadas e assessoria de responsabilidade social

às empresas localizadas na comunidade.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.155/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 6 de maio de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.219/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Combate à Violência

Urbana – Asccov –, com sede no Município de Uberlândia.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/4/2009 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 3.219/2009 objetiva declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária de Combate à Violência Urbana, com sede no Município de Uberlândia.

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

sejam declaradas de utilidade pública estão relacionados no art. 1º da Lei nº 12.972,

de 1998.
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Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o atendimento às

exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a entidade foi

constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica e sua diretoria é

formada por pessoas idôneas e que nada recebem pelo exercício dos respectivos

cargos.

Ressalte-se, ainda, que o inciso II do art. 2º do seu estatuto prevê que o exercício

dos cargos de direção será inteiramente gratuito e o art. 28 preceitua que, no caso de

sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

legalmente constituída, funcionando na localidade e registrada no Conselho Municipal

de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.219/2009.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2009.

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

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.220/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

utilidade pública a Sociedade Musical Carlos Gomes, com sede no Município de Belo

Horizonte.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/4/2009 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 3.220/2009 objetiva declarar de utilidade pública a Sociedade

Musical Carlos Gomes, com sede no Município de Belo Horizonte.
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Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento no Estado

sejam declaradas de utilidade pública estão relacionados no art. 1º da Lei nº 12.972,

de 1998.

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

exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a entidade foi

constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica e sua diretoria é

formada por pessoas idôneas e que nada recebem pelo exercício dos respectivos

cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 22 do seu estatuto prevê a não-remuneração dos

cargos de direção; e o art. 27 preceitua que, no caso 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 3.220/2009.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2009.

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

Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.224/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Sociedade Recreativa 13 de Maio, com sede no Município de

Campina Verde.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/4/2009 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 3.224/2009 objetiva declarar de utilidade pública a Sociedade

Recreativa 13 de Maio, com sede no Município de Campina Verde.
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Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento no Estado

sejam declaradas de utilidade pública estão relacionados no art. 1º da Lei nº 12.972,

de 1998.

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

exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a entidade foi

constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica e sua diretoria é

formada por pessoas idôneas e que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 37 do seu estatuto prevê que o exercício dos cargos

de direção e do Conselho Fiscal será inteiramente gratuito; e o art. 41 preceitua que,

no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição

congênere, com atuação no próprio Município e personalidade jurídica, registrada no

Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.224/2009.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2009.

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

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.225/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Buritizinho, com

sede no Município de Lagoa Grande.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/4/2009 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.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.225/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Produtores Rurais de Buritizinho, com sede no Município de Lagoa

Grande.

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. 14, parágrafo único,

veda a remuneração de seus Diretores e Conselheiros; e o art. 28, parágrafo único,

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

a entidades congêneres, registradas no Conselho Nacional de Assistência Social, ou

a entidade pública.

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

parecer, tem por finalidade adequar o nome consignado no art. 1º do projeto à forma

consubstanciada no art. 1º do estatuto da entidade.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.225/2009 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 dos Pequenos

Produtores Rurais de Buritizinho, com sede no Município de Lagoa Grande.”.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2009.

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

João.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.231/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social de

Coronel Fabriciano - CMSDS -, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/4/2009 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 3.231/2009 objetiva declarar de utilidade pública o Conselho

Municipal de Segurança Pública e Defesa Social 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, tem personalidade jurídica e sua Diretoria

é formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 10 do seu estatuto prevê que o exercício dos cargos

de direção e do Conselho Fiscal será inteiramente gratuito; e o art. 51 preceitua que,

no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a outra

instituição de igual competência, e, se não existir, reverterá em benefício de

entidades assistenciais.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.231/2009.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2009.

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

João.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.233/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Esporte Clube Itamarati, com sede no

Município de Ipatinga.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/4/2009 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 3.233/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Esporte Clube Itamarati, com sede no Município de Ipatinga.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no parágrafo único do

art. 50, que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere, legalmente constituída e portadora do título de utilidade pública

municipal, estadual ou federal; e, no art. 59, prevê que o exercício dos cargos de

direção e do Conselho Fiscal será inteiramente gratuito.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.233/2009.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2009.

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

Uejo.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.235/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Cultural e Desportiva Fluminense Futebol

Clube, com sede no Município de Florestal.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/4/2009 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 3.235/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Cultural e Desportiva Fluminense Futebol Clube, com sede no Município

de Florestal.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 65, § 1º, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá em favor de obras

assistenciais de caráter filantrópico; e no art. 75 que as atividades dos seus dirigentes

não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.235/2009.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2009.

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

João.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 378/2007

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Cesar e decorrente do desarquivamento do Projeto

de Lei nº 3.390/2006, a proposição em epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Perdigão o imóvel que menciona.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/3/2007 e distribuída a

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.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 378/2007 pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Perdigão o imóvel constituído de terreno com área de 10.000,00m²,

situado na Comunidade de Canjica, nesse Município, registrado sob o nº 11.689, a

fls. 174v e 175 do Livro 3-S, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santo

Antônio do Monte.

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

bens 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.

Solicitada a manifestar-se sobre a matéria na legislatura anterior, a Secretaria de

Planejamento e Gestão, por meio da Nota Técnica nº 142/2006, declarou-se contrária

à pretendida transferência de domínio, uma vez que a Secretaria de Educação, órgão

ao qual o imóvel encontra-se vinculado, possui interesse na sua utilização para

atendimento da demanda escolar.

Assim, se a proposição for aprovada, o Governador, diante da manifestação

negativa da Secretaria de Planejamento e Gestão, provavelmente a vetará. Mesmo

em caso de sanção ou de derrubada do veto, pode-se prever que a lei decorrente do

projeto em análise seria inócua, dado seu caráter meramente autorizativo, uma vez
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que o inciso XIV do art. 90 da Constituição do Estado estabelece como competência

privativa do Governador dispor sobre a organização e a atividade do Poder Executivo.

Tendo em vista essas considerações, o prosseguimento da tramitação do projeto de

lei em análise contraria o princípio da razoabilidade, previsto no art. 13 da

Constituição mineira.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 378/2007.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2009.

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

Uejo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.032/2008

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Ruy Muniz, o Projeto de Lei n° 2.032/2008 dispõe sobre a

concessão de nova placa pelo Departamento Estadual de Trânsito - Detran-MG - ao

proprietário de veículo automotor que tiver placa clonada.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 21/2/2008, o projeto foi examinado

preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela

juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Compete agora a esta Comissão emitir parecer sobre o mérito da proposição, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, XV, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em exame tem por objetivo assegurar ao proprietário de veículo

automotor que tiver placa clonada o direito à percepção de nova placa, sem ônus.

Nos termos da proposição, uma vez evidenciada a clonagem da placa em processo

administrativo, o usuário terá, automaticamente, o direito a nova placa, que deverá

ser requisitada ao Detran-MG. Concedida a nova placa, a anterior será

imediatamente retirada do cadastro.



____________________________________________________________________________
246

A Comissão de Constituição e Justiça, atentando para imperfeições jurídicas da

proposição, apresentou o Substitutivo n° 1, tornand o a proposição mais sucinta, sem

prejuízo para seu conteúdo. Conforme o texto alternativo, tanto o novo emplacamento

quanto a nova documentação serão fornecidos de graça para o proprietário do

veículo, desde que provada a clonagem.

Apesar de a matéria tratada pela proposição ficar, administrativamente, sob a

responsabilidade da Secretaria de Defesa Social, entendemos que pouca relação há

com a segurança pública, já que se trata de questão meramente administrativa,

praticamente sem impacto sobre o sistema estadual de defesa social, até porque,

como bem salientado pela Comissão de Constituição e Justiça em seu parecer, a

repercussão financeira da medida é insignificante.

As rotinas atinentes à troca da placa clonada, bem como as demais peculiaridades

desse processo constam nas bem-lançadas razões da Comissão de Constituição e

Justiça. Não há dúvida sobre a conveniência da proposta, que, uma vez

implementada, possibilitará, sem ônus para a vítima, uma resolução rápida do

problema.

Trata-se, enfim, de proposição singela, mas coerente com a gestão pública eficiente

e responsável que objetivamos imprimir ao sistema estadual de defesa social.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.032/2008 na

forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comiss ão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2009.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Tenente Lúcio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.894/2008

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em análise dispõe sobre a

obrigatoriedade de afixação, nas proximidades das piscinas, de placa indicativa de

sua profundidade e dá outras providências.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma do
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Substitutivo nº 1, que apresentou, vem agora o projeto a esta Comissão, para que

seja emitido parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art.

102, XV, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise pretende tornar obrigatória a afixação de placas de

advertência nas proximidades das piscinas com informações sobre a profundidade, a

permissão ou a proibição de mergulho e a necessidade de crianças menores de 12

anos estarem acompanhadas pelos responsáveis. Segundo o autor da proposta, o

objetivo é regulamentar o uso de piscinas visando à prevenção de acidentes.

O projeto cria obrigação para prédios, edifícios de apartamentos, casas residenciais

e comerciais, condomínios horizontais e verticais, clubes, parques, associações e

outras entidades congêneres, particulares ou públicas, em cujas instalações houver

piscinas. De acordo com o parecer emitido pela Comissão de Constituição e Justiça,

trata-se de medida inadequada, já que só é possível criar obrigações para os sujeitos

de direito, e não para seus objetos. Julgaram necessário portanto adequar o texto da

proposição, o que foi feito por meio da apresentação do Substitutivo nº 1, que cria

obrigação para os responsáveis pelos estabelecimentos em que há piscinas. Além

disso, o projeto estabelece a obrigatoriedade de afixação de placas de advertência na

borda de todas as piscinas, quer sejam elas de uso comum, quer de uso privativo. A

Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, entendeu que exigir placa de

advertência nas piscinas privativas ou domésticas foge aos princípios da

razoabilidade e da proporcionalidade.

Destacamos, por oportuno, que o parlamentar estadual encontra respaldo para

legislar sobre segurança pública, haja vista a reserva de competência estabelecida

para os Estados Federados no § 1º do art. 25 da Constituição Federal. Também

merecem destaque o inciso V do art. 2º da Carta mineira, que estabelece como

objetivo prioritário do Estado a criação de condições para a segurança e a ordem

públicas, e o inciso VI do art. 10 do mesmo diploma legal, que determina a

competência material do Estado para manter e preservar a segurança e a ordem

públicas e a incolumidade da pessoa e do patrimônio.



____________________________________________________________________________
248

Quanto ao mérito, a medida tem por escopo propiciar mais segurança aos usuários

de piscina. Grande parte dos acidentes resultam da falta de informações básicas que

deveriam ser prestadas aos frequentadores, como a profundidade da piscina e as

condições para o mergulho. Os saltos ou mergulhos em locais inapropriados podem

provocar lesões na medula, o que ocasiona danos irreparáveis à pessoa.

Assim, verificamos que o projeto de lei ora analisado é mais um instrumento legal

de caráter preventivo, voltado para a proteção da comunidade. Com efeito, a

proposição na forma do Substitutivo nº 1 reveste-se de caráter justo e razoável.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.894/2008, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2009.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Tenente Lúcio.

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

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe “institui

desconto no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - aos

contribuintes e dá outras providências”.

A proposição foi apreciada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Em prosseguimento à tramitação da matéria, compete agora a este órgão colegiado

emitir parecer de mérito, atendo-se aos lindes estabelecidos no art. 102, XII, “d”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe tem por objetivo instituir desconto no Imposto sobre a

Propriedade de Veículos Automotores - IPVA -, nos patamares de 10%, 15% e 20%,

para os contribuintes que não tenham incorrido em infração de trânsito,

respectivamente, no ano civil anterior e nos últimos dois e três anos civis.

De acordo com o art. 3º da proposição, o desconto fica condicionado aos

pagamentos do IPVA nos prazos de vencimento estipulado.
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A Comissão de Constituição e Justiça, em sua acurada análise, não vislumbrou

óbice à tramitação do projeto quanto à competência do Estado para legislar sobre a

matéria, tampouco vício na iniciativa parlamentar para deflagrar o processo

legislativo. Na oportunidade, esclareceu que, nos termos do art. 155, III, da

Constituição da República, o IPVA é um tributo de competência do Estado e, nesse

contexto, foi editada em nosso Estado a Lei nº 14.937, de 2003, que dispõe sobre tal

imposto. Entre outras coisas, esse diploma 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 membro e ao Distrito

Federal pela Carta Magna.

A mesma Comissão, embora tenha declarado a inexistência de estudos ou mesmo

a contrapartida necessária para a compensação da perda de receita decorrente da

implementação da proposta, exigidos pela Lei Complementar nº 101, de 2000, mais

conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, como acompanhamento de

propostas dessa natureza, considerou que “as medidas cogitadas no projeto estão

longe de constituir perda de receita para os cofres públicos” e, “ao reverso,

representarão um grande incentivo para a melhoria do trânsito nas rodovias e grande

cidades mineiras, o que representará economia e proveito para a toda a

comunidade”.

Quanto ao exame de mérito da proposição, devemos de pronto esclarecer que o

autor da matéria argumenta que, assim como o Código de Trânsito Brasileiro

estabelece pesadas multas para punir aqueles que transgridem as regras de trânsito,

a legislação estadual que trata do IPVA pode estimular a integral obediência às

normas de trânsito e reduzir a inadimplência ao pagamento desse tributo, premiando

os bons motoristas com a concessão de vantagem tributária.

Dessa forma, a proposição tem o mérito de incentivar a adesão da sociedade a uma

nova cultura que valoriza o comportamento seguro no trânsito e torna as vias públicas

um espaço de convivência democrática e solidária.

Releva enfatizar que o significativo crescimento da frota veicular verificado nas

grandes cidades fez com que os problemas relacionados ao trânsito de pessoas

crescessem na mesma proporção, comprometendo a mobilidade e a acessibilidade
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aos espaços destinados ao tráfego. Os índices de acidentes no trânsito denunciam os

perigos envolvidos nesse tipo de convivência, já que, na maior parte dos acidentes,

estão presentes o excesso de velocidade e manobras inadequadas.

Esse quadro leva-nos a uma profunda reflexão, a fim de propor uma ação conjunta,

que tenha como meta a mudança da atual conjuntura. Muitas campanhas e atividades

vêm sendo desenvolvidas no Estado, porém não têm conseguido alterar a cultura de

violência no trânsito por motivos diversos: descontinuidade e duplicidade de ações,

descompasso entre o contexto local e o objeto das ações, criação e uso de materiais

nem sempre adequados ao público-alvo e, ainda, a proposição e o desenvolvimento

de ações isoladas de educação para o trânsito.

Assim, entendemos que a idéia dominante é a mudança de atitudes, de

comportamentos e de valores, mediante a disseminação de informações e a

participação das pessoas na solução de problemas, e só pode ser considerada eficaz

na medida em que a população se conscientizar do seu papel como protagonista no

trânsito e abandonar comportamentos infratores.

No entanto, entendemos oportuno apresentar emenda para que os recursos

advindos das multas de trânsito e de transporte sejam destinados ao Fundo Estadual

de Desenvolvimento de Transportes - Funtrans -, com a finalidade de prover recursos

para a criação de passe-livre para estudantes, deficientes e idosos, nas linhas

regulares de transporte intermunicipal.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.980/2009, no

1º turno, coma Emenda nº 1, nos termos que se seguem.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se, onde convier, seguinte artigo:

“Art. ... - Os recursos provenientes da arrecadação de multas de trânsito e de

transporte serão destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes -

Funtrans -, criado pela Lei nº 13.452, de 12 de janeiro de 2000, para a execução de

despesas decorrentes da concessão de passe-livre para estudantes, deficientes e

idosos, nas linhas regulares de transporte intermunicipal.”.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2009.
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Gustavo Valadares, Presidente - Irani Barbosa, relator - Adalclever Lopes - Juarez

Távora - Rêmolo Aloise.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.040/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Gilberto Abramo, o Projeto de Lei nº 3.040/2009 “dispõe sobre o

material didático-pedagógico de uso individual exigido dos alunos pelas instituições

do sistema de ensino do Estado de Minas Gerais e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/2/2009, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

O projeto vem a esta Comissão para receber parecer sobre a sua juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em estudo veda às instituições que formam o sistema de ensino do

Estado de Minas Gerais, conforme o art. 17 da Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96,

exigir do aluno, em lista de materiais didático-pedagógicos de uso individual, produtos

de limpeza para utilização coletiva, material de higiene pessoal ou material de

expediente administrativo.

A Lei Federal nº 9.394, de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação,

dispõe em seu art. 17 que o sistema de ensino dos Estados compreende as

instituições de ensino mantidas pelo poder público estadual, as instituições de

educação superior mantidas pelo poder público municipal, as instituições de ensino

fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada e os órgãos de

educação estaduais.

O projeto proíbe, também, que o material pedagógico de uso individual do aluno

seja obrigatoriamente adquirido na própria instituição de ensino ou em

estabelecimentos comerciais por elas indicados. Dispõe que, nos casos em que for

obrigatória, a entrega de materiais à instituição de ensino pode ser realizada de forma

parcelada, de acordo com a necessidade de cada aluno. Determina, ainda, que o
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aluno tem direito à devolução do material pedagógico não utilizado durante o ano

letivo. Veda o impedimento de o aluno assistir às aulas em caso de não-apresentação

completa do material pedagógico.

No exame da matéria, observa-se que o projeto visa a resguardar os pais ou

responsáveis de eventual abuso dos educandários. A proposição desdobra princípios

previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em especial em seu art.

47, § 1º, que exige transparência quanto ao funcionamento do estabelecimento de

ensino antes do início das aulas.

É possível sustentar, assim, que o projeto em exame se enquadra no campo de

competência legislativa do Estado e, considerando que não integra matérias de

competência privativa do Chefe do Executivo, tem o parlamentar iniciativa para a sua

proposição.

Verifica-se que o conteúdo do projeto é semelhante ao da Lei nº 16.669, de

8/1/2007, que estabelece normas para a adoção de material didático-escolar pelos

estabelecimentos de educação básica da rede particular. A norma prevista no “caput”

do art. 1º do projeto em estudo é a mesma do art. 4º da Lei nº 16.669, de 2007; a do

parágrafo único do art. 1º do projeto é a prevista no art. 6º da Lei nº 16.669, de 2007.

Já a norma contida no “caput” do art. 2º do projeto está contida no parágrafo único do

art. 2º da Lei nº 16.669, de 2007.

Entretanto, os destinatários das normas são diferentes: enquanto a Lei nº 16.669,

de 2007, engloba apenas os estabelecimentos de educação básica da rede particular,

o projeto em estudo é mais abrangente, já que contempla todas as instituições que

formam o sistema estadual de educação. Ademais, a lei em vigor não contém a

norma prevista no art. 2º, § 2º, do projeto, que trata da devolução do material não

utilizado durante o ano letivo.

É importante observar que os objetivos da Lei nº 16.669, de 2007, são semelhantes

aos da Lei nº 6.586, de 16/6/1994, do Estado da Bahia. Essa lei teve a sua

constitucionalidade questionada no Supremo Tribunal Federal - STF -, por meio da

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.266 - BA, que foi julgada improcedente. No

julgamento dessa ação, o STF decidiu o seguinte:

“STF
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ADI 1.266/BA

Os serviços de educação, seja os prestados pelo Estado, seja os prestados por

particulares, configuram serviço público não privativo, podendo ser prestados pelo

setor privado independentemente de concessão, permissão ou autorização. Tratando-

se de serviço público, incumbe às entidades educacionais particulares, na sua

prestação, rigorosamente acatar as normas gerais de educação nacional e as

dispostas pelo Estado-membro, no exercício de competência legislativa suplementar

(§ 2º do art. 24 da Constituição do Brasil).” (grifos nossos).

Por força do princípio da consolidação das leis, que orienta o processo legislativo

no Estado, não se deve criar uma nova lei para disciplinar a matéria, mas sim alterar

a já existente, para nela introduzir as novas propostas parlamentares. Afinal, o

mesmo objeto não deve ser disciplinado por mais de uma lei, como estabelece o art.

3º do inciso IV da Lei Complementar nº 78, de 9/7/2004, que dispõe sobre a

elaboração, a alteração e a consolidação das leis do Estado.

Por isso, entendemos que se deve alterar a Lei nº 16.669, de 2007, para nela inserir

a norma prevista no art. 2º, § 2º, do projeto, que trata da devolução do material não

utilizado durante o ano letivo. Afinal, essa norma não existe na lei em vigor.

Faz-se necessário também incluir norma relativa à proibição de condicionar a

participação do aluno nas atividade escolares à aquisição ou posse do material

didático-escolar. É importante observar que essa norma era contida no art. 7º da Lei

nº 16.669, de 2007, mas tal dispositivo foi revogado pelo art. 4º da Lei nº 17.607, de

1º/7/2008. Por isso, é mister revigorar aquela norma. Essa matéria deverá, entretanto,

ser objeto de análise pela comissão de mérito no momento oportuno.

Passamos agora a tratar das normas dirigidas aos estabelecimentos de ensino

público. Afinal, como já mencionado, a Lei nº 16.669, de 2007, é dirigida apenas aos

estabelecimentos da rede particular de ensino.

A Lei nº 12.781, de 6/4/98, proíbe a cobrança de taxa ou contribuição pelas escolas

públicas estaduais. Prevê, ainda, que a atividade extraclassse não prevista no

orçamento da escola seja custeada pela caixa escolar, com recursos próprios. Dispõe

também que o aluno não pode ser impedido de frequentar as aulas por não estar

uniformizado ou por não possuir o material escolar exigido.
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Quanto ao material pedagógico, o Ministério da Educação, por meio do Programa

Nacional do Livro Didático - PNLD -, do Programa Nacional do Livro Didático para o

Ensino Médio - PNLEM - e do Programa Nacional do Livro Didático para a

Alfabetização de Jovens e Adultos - PNLA - disponibiliza para todas as escolas

públicas brasileiras os livros didáticos que são utilizados pelos alunos.

Entretanto, quanto ao material escolar, que compreende, entre outros itens,

caderno, cola, caneta, papel e régua, não existe fornecimento regular pelo Estado.

Cabe, então, ao aluno a aquisição desse material. Por isso, entendemos que

devemos alterar a Lei nº 12.781, de 1998, para nela incluir dispositivo proibindo exigir

do aluno da rede pública o fornecimento de itens de limpeza, de higiene, de

expediente e outros que não se vinculem diretamente às atividades desenvolvidas no

processo de aprendizagem. Também devem ser previstas na lei dirigida à escola

pública normas relativas à devolução do material escolar não utilizado durante o ano

letivo e ao fornecimento parcelado do material escolar, ao longo do semestre.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do

Projeto nº 3.040/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 16.669, de 8 de janeiro de 2007, que estabelece normas para a

adoção de material didático-escolar pelos estabelecimentos de educação básica da

rede particular, e a Lei nº 12.781, de 6 de abril de 1998, que proíbe a cobrança de

taxa ou mensalidade em escola pública.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 2º da Lei nº 16.669, de 8 de janeiro de 2007, fica acrescido do

seguinte § 2º, e seu parágrafo único transformado em § 1º:

“Art. 2º - (...)

§ 2º - O material escolar não utilizado durante o ano letivo será devolvido ao

aluno.”.

Art. 2º - Fica revigorado o art. 7º da Lei nº 16.669, de 8 de janeiro de 2007,

revogado pelo art. 4º da Lei nº 17.607, de 1º de julho de 2008.

Art. 3º - A Lei nº 12.781, de 6 de abril de 1998, fica acrescida do seguinte art. 6º-A:
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“Art. 6º-A - No caso de a escola solicitar material escolar, o aluno poderá optar pelo

seu fornecimento integral no início do ano letivo ou pelo fornecimento ao longo do

semestre, conforme cronograma semestral básico de utilização divulgado pela escola.

§ 1º - O material escolar não utilizado durante o ano letivo será devolvido ao aluno.

§ 2º - É vedado exigir do aluno o fornecimento à escola de itens de limpeza, de

higiene, de expediente e outros que não se vinculem diretamente às atividades

desenvolvidas no processo de aprendizagem.”.

Art. 4º - O art. 7º da Lei nº 12.781, de 6 de abril de 1998, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 7º - O agente público que descumprir o disposto nesta lei será

responsabilizado administrativamente, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.”.

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

Sala das Comissões, 5 de maio de 2009.

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

Magalhães.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.203/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe “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”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 4/4/2009, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da Previdência e da Ação Social e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.

188 do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, preliminarmente, apreciar os aspectos jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme estabelece o art. 102, III, “a”, do

mencionado Regimento.
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Fundamentação

A proposição sob comento tem o propósito de vedar que órgãos oficiais do Estado e

dos Municípios, instituições públicas ou privadas de qualquer natureza (associações,

fundações e empresas) exigiam do candidato ao cargo público ou à vaga de emprego

a apresentação de certidão ou pesquisa junto a banco de dados e cadastros relativos

a consumidores, ou aos serviços de proteção ao crédito e congêneres. Veda, ainda,

ao poder público e às instituições particulares a exoneração e a dispensa de

servidores e empregados que possuam esse cadastro negativo, além de estabelecer

medidas administrativas no caso de descumprimento da norma.

Não obstante a preocupação do parlamentar com a dispensa de servidores públicos

e de empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT -, o projeto

contém equívocos insanáveis de constitucionalidade, conforme demonstraremos ao

longo desta peça opinativa.

Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que o regime jurídico próprio dos servidores

públicos, de natureza estatutária ou institucional, contém o conjunto de princípios e

regras aplicáveis aos profissionais da administração pública, entre os quais se

destacam os direitos, os deveres e as proibições. Esse regime é também chamado de

unilateral, por ser feito pelo Estado e somente por ele modificado, a fim de melhor

atender o interesse público e as necessidades da administração. Para exemplificar,

em Minas Gerais existe a Lei nº 869, de 1952, que contém o Estatuto dos

Funcionários Públicos Civis do Estado, e que passou a ter o “status” de lei

complementar por força do art. 65, § 2º, III, da Carta mineira. Esta prevê, ainda, no

art. 66, III, “c”, a competência privativa do Governador do Estado para dispor sobre o

regime jurídico dos servidores públicos dos órgãos da administração direta,

autárquica e fundacional. Assim, quando se cogita de regime estatutário, está-se

falando de um regime de direito público que revela a supremacia de poder do Estado

em face de seus agentes. O instituto da estabilidade, como garantia de permanência

do servidor concursado no serviço público após o cumprimento do estágio probatório,

é um direito constitucional exclusivo desse regime de cargo público. Não há

estabilidade no regime celetista.
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Todas as entidades da Federação brasileira gozam da prerrogativa constitucional

de elaboração, por meio de lei, do regime jurídico de seus servidores, a fim de melhor

atender às peculiaridades de cada entidade político-administrativa. Embora o regime

estatutário seja o comum no serviço público, é facultado ao Estado e às autarquias e

fundações públicas contratar servidores sob o regime celetista, observadas as

diretrizes da Lei Complementar nº 73, de 2003. Se cada ente federado tem autonomia

para disciplinar e organizar seus próprios serviços, o legislador estadual não pode

ditar normas jurídicas para os servidores públicos dos Municípios, sob pena de invadir

a esfera de competência dos entes locais e contrariar o princípio constitucional da

autonomia municipal. Se o servidor público já adquiriu estabilidade, somente será

demitido em virtude de sentença judicial transitada em julgado, processo

administrativo com amplo direito de defesa e procedimento de avaliação periódica de

desempenho, consoante dispõe o art. 41 da Constituição da República.

Quanto às regras para a admissão de servidores nos quadros da administração

pública, o edital do concurso é o instrumento normativo que deverá fixar os requisitos

e as condições de ingresso, observadas as normas estatutárias. Os requisitos

genéricos para o exercício de cargo público já constam na Constituição e no Estatuto

dos Servidores Públicos, cabendo ao edital instituir as regras específicas que

vincularão o procedimento administrativo do concurso.

No âmbito das relações jurídicas travadas entre as entidades privadas e seus

empregados, trata-se de uma relação de natureza contratual, e não estatutária, caso

em que o contrato de trabalho deve respeitar rigorosamente as disposições da CLT.

Normas de Direito do Trabalho enquadram-se no domínio legislativo da União, em

conformidade com o disposto no art. 22, I, da Lei Maior. Nesse particular, apenas o

legislador federal poderia estabelecer regras jurídicas vinculantes para as

associações, as fundações privadas e as sociedades civis e comerciais, uma vez que

o tema extrapola o campo legiferante do Estado membro.

Verifica-se, portanto, que o projeto contraria disposições da Constituição da

República e da Constituição do Estado. A primeira por invadir a esfera de

competência do Município para dispor sobre seus servidores públicos e por interferir

na seara da União para ditar regras trabalhistas aplicáveis às instituições de direito
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privado; a segunda por violar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para

tratar do regime jurídico de seus servidores.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.203/2009.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2009.

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

Uejo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.226/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, a proposição em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Arantina o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/4/2009 e distribuída a

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.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 3.226/2009 de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Arantina o imóvel constituído de terreno com uma área de 2.000m² e

benfeitorias, 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.

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

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

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

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

subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que a referida área

será destinada à instalação de órgãos municipais e ao desenvolvimento de atividades

sociais, o que vem ao encontro do interesse da comunidade.
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Mesmo sendo o imóvel transferido a outro ente da Federação, o contrato deve ser

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

estabelece o retorno do bem ao patrimônio do doador se, no termo avençado, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista.

Ressalte-se que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão posicionou-se

favoravelmente à pretendida transferência de domínio, uma vez que o imóvel há

muito tempo não é utilizado por nenhum órgão estadual.

Por fim, informa o autor do projeto que o Prefeito Municipal de Arantina defende a

necessidade e a importância da doação do imóvel para ser aproveitado em benefício

dos munícipes, com a instalação de órgãos municipais e de atividades sociais.

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

encontramos óbice à sua tramitação nesta Casa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.226/2009.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2009.

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

Uejo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.028 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.028/2009, de autoria do Deput ado Inácio Franco, que declara

de utilidade pública a Associação Pitangui Esporte Clube, com sede no Município de

Pitangui, 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° 3.028/2009

Declara de utilidade pública a Associação Pitangui Esporte Clube, com sede no

Município de Pitangui.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Pitangui Esporte Clube,

com sede no Município de Pitangui.

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

Sala das Comissões, 29 de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.082 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.082/2009, de autoria do Deput ado Alencar da Silveira Jr., que

declara de utilidade pública a ONG Juventude com Atitude - Juca -, com sede no

Município de Contagem, 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° 3.082/2009

Declara de utilidade pública a ONG Juventude com Atitude - Juca -, com sede no

Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ONG  Juventude com Atitude - Juca -,

com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Comissões, 29 de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ronaldo Magalhães.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 5/5/2009, a seguinte comunicação:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. Simão Pedro

Toledo, ocorrido no dia 2/5/2009, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 8 DE MAIO DE 2009

ATAS

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 6/5/2009

Presidência dos Deputados Doutor Viana, Weliton Prado e Almir Paraca

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

Correspondência: Ofícios e cartão - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições: Projetos de Lei nºs 3.301 a 3.309/2009 - Requerimentos nºs 3.741 a

3.753/2009 - Requerimentos das Deputadas Maria Lúcia Mendonça e outras e Maria

Tereza Lara (2) e dos Deputados Délio Malheiros e Sargento Rodrigues e outros -

Comunicações: Comunicações das Comissões de Segurança Pública e de

Transporte - Registro de presença - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados

Paulo Guedes e Getúlio Neiva; questão de ordem; discursos dos Deputados Padre

João, Sargento Rodrigues e Carlin Moura - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:

Abertura de Inscrições - Registro de presença - Comunicação da Presidência - Leitura

de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos da Deputada Maria

Tereza Lara (2) e dos Deputados Délio Malheiros e Sargento Rodrigues e outros;

deferimento - Questão de ordem - Requerimento do Deputado Domingos Sávio;

deferimento; discurso do Deputado Domingos Sávio - Requerimento do Deputado

Gilberto Abramo; deferimento; discurso do Deputado Getúlio Neiva - Requerimento do

Deputado Almir Paraca; deferimento; discurso do Deputado Almir Paraca - 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 - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

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

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

Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos
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Sávio - Doutor Rinaldo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio

Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani

Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo -

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Lúcia

Mendonça - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo

Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães

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

Helvécio - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda -

Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Getúlio Neiva, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. Gilmar Mendes, Presidente do Supremo Tribunal Federal, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 3.285/2009, do Deputado Sebasitão Costa,

e agradecendo sua indicação ao Título de Cidadão Honorário de Minas Gerais.

Do Sr. Sérgio Antônio de Resende, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado,

prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 3.445 a 3.448/2009, do

Deputado Delvito Alves.

Do Sr. Márcio Reinaldo Moreira, Deputado Federal, solicitando providências com

relação a denúncias de possíveis abusos cometidos por agentes do DER-MG, da
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BHTRANS e da Polícia Militar ao coibirem a clandestinidade no transporte

intermunicipal remunerado de passageiros. (- À Comissão de Transporte.)

Do Sr. Márcio Reinaldo Moreira, Deputado Federal, solicitando seja realizado

estudo sobre o disposto no Decreto nº 44.980/2008, com vistas a evitar supostos

prejuízos a profissionais que prestam atendimento médico e odontológico em regime

de pró-labore, no âmbito do Ipsemg. (- À Comissão de Saúde.)

Do Sr. Ezequiel Sousa do Nascimento, Secretário de Políticas Públicas de

Emprego, informando a liberação de recursos financeiros relativos ao Programa

Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem. (- 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. Alexey K. Labetstkiy, Cônsul-Geral da Federação da Rússia, encaminhando

carta do Sr. V. Lunine, Presidente da Assembleia Legislativa da região de Nizny

Novgorod.

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

informações relativas ao Requerimento n° 3.454/2009 , do Deputado Sebastião

Helvécio.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento (5), prestando informações

relativas aos Projeto de Lei nºs 2.955/2008; 2.984; 3.100; 3.114 e 3.116/2009, em

atenção a pedidos da Comissão de Justiça. (- Anexem-se aos respectivos projetos de

lei.)

Do Sr. César Halum, Presidente da Unale, encaminhando convite para a XIII

Conferência Nacional dos Legislativos Estaduais, a realizar-se de 27 a 29/5/2009.

Do Sr. Jorge Reno Mouallem, Prefeito Municipal de Itajubá, prestando informações

relativas ao Projeto de Lei nº 3.115/2009, em atenção a pedido da Comissão de

Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.115/2009.)

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

(substituto), prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.433/2009, do

Deputado Juninho Araújo.

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

pareceres relativos aos Projetos de Lei nºs 2.985, 3.089 e 3.114/2009, em atenção a
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pedidos da Comissão de Justiça. (- Anexem-se os ofícios e os pareceres aos

respectivos projetos de lei.)

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

informações relativas aos Requerimentos nºs 3.287/2009, do Deputado Weliton

Prado, e 3.563/2009, da Comissão de Fiscalização Financeira.

Do Sr. Luiz Antônio Athayde, Subsecretário de Assuntos Internacionais da

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, convidando a Presidência desta Casa a

participar do seminário “O papel do Estado regulador na execução dos contratos de

concessões tradicionais e PPPs”, a realizar-se em 14/5/2009.

Do Sr. Paulo Tadeu Rodrigues Rosa, Juiz de Direito da Segunda Auditoria da

Justiça Militar Estadual, prestando informações relativas ao Requerimento n°

2.240/2008, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Marcos Paulo Veríssimo, Chefe do Gabinete da Presidência do BNDES

(substituto) prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.457/2009, da

Comissão de Assuntos Municipais.

Do Sr. Fabiano Torres Bastos, Coordenador de Política Prisional da Defensoria

Pública do Estado, prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.561/2009,

da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Leandro Coelho de Carvalho, Assessor da Defensoria Pública-Geral do

Estado, prestando informações sobre o Requerimento nº 3.408/2009, da Comissão

de Segurança Pública.

Do Sr. Josué Costa Valadão, Secretário Municipal de Governo, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 3.180/2008 , das Comissões de Defesa do

Consumidor e de Participação Popular.

Do Sr. Marx Fernandes dos Santos, Gerente Regional de Negócios da CEF,

informando a liberação de recursos financeiros do Orçamento Geral da União para as

Secretarias de Obras Públicas e de Desenvolvimento Regional. (- À Comissão de

Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Sérgio Bandeira de Mello, Presidente do Sindicato Nacional das Empresas

Distribuidoras de Gás Liqüefeito de Petróleo - Sindigás -, manifestando sua
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impossibilidade de comparecer a audiência pública no dia 7/5/2009. (- À Comissão de

Defesa do Consumidor.)

CARTÃO

Do Sr. Gerardo Renault, Presidente do Iplemg, encaminhando prestação de contas

dessa instituição referente ao ano de 2008. (- À Comissão de Fiscalização Financeira,

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

Regimento Interno.)

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 3.301/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Moradores do Bairro

Barro Branco e Morada do Sol, com sede no Município de Santa Rita do Jacutinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Moradores do Bairro Barro Branco e Morada do Sol, com sede no Município de Santa

Rita do Jacutinga.

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

Sala das Reuniões, 6 de maio de 2009.

Alberto Pinto Coelho

Justificação: A Associação Comunitária de Moradores do Bairro Barro Branco e

Morada do Sol, com sede no Município de Santa Rita do Jacutinga, é entidade sem

fins lucrativos, de caráter representativo, reivindicatório, educativo e beneficente.

Suas principais finalidades são contribuir para a promoção integral da pessoa,

despertando sua consciência sobre seus direitos e deveres como cidadão; realizar

estudos e levantamentos gerais sobre a comunidade, nas áreas de habitação, saúde,

segurança, saneamento básico, urbanização, ensino, transporte, abastecimento, lazer

e recreação; implementar ações visando à melhoria das condições de vida dos

moradores do Bairro Barro Branco e Morada do Sol, especialmente no que se refere
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à manutenção de creche, a atividades sociais e desportivas e ao encaminhamento de

sugestões e reivindicações ao poder público; difundir a cultura por meio de círculos

de estudos, cursos, conferências e ensino de alfabetização e profissionalização;

defender o meio ambiente, o consumidor, a ordem econômica, a livre concorrência e

o patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

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 3.302/2009

Declara de utilidade pública a Guarda Mirim Irmã Martha, com sede no Município de

Borda da Mata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Guarda Mirim Irmã Martha, com sede

no Município de Borda da Mata.

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

Sala das Reuniões, 6 de maio de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Guarda Mirim Irmã Martha, com sede no Município de Borda da

Mata, em pleno funcionamento desde 7/3/90, é uma entidade civil, sem fins lucrativos

e com tempo indeterminado de duração, que tem como objetivo específico a

assistência do adolescente e a educação profissional.

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

desenvolvimento de suas atividades assistenciais. Tendo em vista que a entidade

atende os requisitos constantes na Lei n° 12.972, d e 27/7/98, esperamos contar com

o apoio de nossos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 3.303/2009

Altera a Lei nº 12.628, de 6 de outubro de 1997, que disciplina as reclamações

relativas à prestação de serviço público, em conformidade com o disposto no § 4º do

art. 40 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 12.628, de 6 de outubro de 1997, passa a ter a seguinte

redação:

“Art. 1º - É assegurado ao usuário de serviço público o direito de apresentar a órgão

ou entidade da administração pública ou particular delegado, reclamação ou sugestão

relativa a serviço prestado.”.

Art. 2º - A Lei nº 12.628, de 6 de outubro de 1997, fica acrescida do seguinte artigo:

“Art. 2º- A - Deverão ser afixados cartazes, em local visível e próximo aos guichês

de atendimento, com um número de telefone e o endereço eletrônico do órgão ou da

entidade da administração pública ou de particular delegado e da Ouvidoria-Geral do

Estado de Minas Gerais, para o recebimento das reclamações e das sugestões

previstas no art. 1º desta lei.”.

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

Sala das Reuniões, 6 de maio de 2009.

Délio Malheiros

Justificação: A Lei nº 12.628, de 6/10/97, regulamentou o direito do usuário de

serviço público de apresentar, assim como ocorre na iniciativa privada, reclamações

relativas aos serviços prestados pela administração pública, deixando de possibilitar

que o encaminhamento de sugestões também se desse como direito seu.

Do mesmo modo, apesar de ter buscado regulamentar direito já estampado na

Constituição do Estado, a referida norma não buscou meios de viabilizar o seu

exercício, sendo silente quanto às formas pelas quais a reclamação poderia ser feita

ou a quem deveria ser dirigida, o que de certa forma vem impossibilitando a sua

eficácia.

Não se olvida que o Estado tem para com o cidadão o dever de prestar-lhe os

serviços provenientes dos direitos estampados na lei, quer sejam eles referentes à

saúde, quer à educação, quer ao simples atendimento nos órgãos públicos.
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Não se olvida, ainda, que nem sempre esses serviços são prestados a tempo e com

a diligência devida, sendo frequentes as reclamações ouvidas no dia a dia quanto à

ineficiência e ao pouco caso com que o usuário do serviço público é tratado pelo

servidor.

De outra feita, quando o atendimento é prestado com eficiência e diligência pelo

servidor, não possui o cidadão meios de elogiar e demonstrar ao poder público que o

modelo ali adotado atende às necessidades do usuário, devendo ser repetido nos

demais órgãos da administração.

Assim, o que se pretende com referido projeto é antes de tudo criar para o cidadão

um meio prático, fácil e eficaz de exercer o seu direito, podendo efetivamente

encaminhar as reclamações e sugestões que contribuirão para a melhoria do serviço

prestado pelo ente estatal.

- 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 3.304/2009

Declara de utilidade pública o Clube de Artes e Cultura Encontro com a Saudade,

com sede no Município de Curvelo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Clube de Artes e Cultura Encontro

com a Saudade, com sede no Município de Curvelo.

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

Sala das Reuniões, 6 de maio de 2009.

Doutor Viana

Justificação: O Clube de Artes e Cultura Encontro com a Saudade, com sede no

Município de Curvelo, é uma entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,

com tempo de duração indeterminado.

A entidade tem por fundamento o resgate da memória cultural dos grupos de

serestas, o fomento de outras modalidades de artes e o atendimento às necessidades

artísticas da cidade e de regiões circunvizinhas. Para atingir suas finalidades,

estabelece intercâmbios com outras associações de arte e cultura e de manter

sempre renovado o seu repertório, sem perder suas características artísticas.
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- 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 3.305/2009

Dispõe sobre a obrigatoriedade de inserções de mensagens educativas sobre o uso

de drogas e substâncias entorpecentes durante “shows”, eventos culturais e

esportivos voltados para o público infanto-juvenil realizados no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica obrigatória a inserção de mensagens educativas sobre o uso de

drogas e substâncias entorpecentes durante “shows”, eventos culturais e esportivos

voltados para o público infanto-juvenil realizados no Estado.

Parágrafo único - As mensagens educativas serão apresentadas ao público em

material escrito, oralmente ou em forma de vídeos, devendo ser regulamentado pelo

Chefe do Poder Executivo o recurso audiovisual a ser utilizado para cada tipo de

evento.

Art. 2º - A confecção do texto informativo e seu conteúdo, bem como o controle e a

fiscalização do cumprimento desta lei, ficam a cargo do órgão competente, a ser

definido pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 3º - Os realizadores dos eventos de que trata esta lei decidirão, dentro da

programação, o momento em que as inserções serão executadas.

Parágrafo único - Os realizadores dos eventos comunicarão ao órgão de controle e

fiscalização a que se refere o art. 2º desta lei, com antecedência mínima de vinte

dias.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias

contados a partir da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 6 de maio de 2009.

Fábio Avelar

Justificação: Os estudos relacionados à dependência de drogas demonstram

claramente que grande parte da incidência do consumo de entorpecentes se inicia

exatamente no público infanto-adolescente, e este, uma vez atingido, encontra
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maiores dificuldades em se libertar desse mal. O tratamento nem sempre se mostra

eficaz, além de representar alto custo e apresentar oferta reduzida.

O governo do Estado tem, nas suas ações administrativas, demonstrado sua nobre

preocupação com a prevenção do consumo de álcool, tabaco e drogas, ao criar a

Subsecretaria Antidrogas na sua estrutura administrativa.

Está consignado na Constituição Estadual, no inciso II do parágrafo único do art.

186, e no art. 195, o seguinte:

“Art. 186 - A saúde é direito de todos, e a assistência a ela é dever do Estado,

assegurada mediante políticas sociais e econômicas que visem à eliminação do risco

de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”.

(...)

“II - acesso às informações de interesse para a saúde, obrigando o Poder Público a

manter a população informada sobre os riscos e danos à saúde e sobre as medidas

de prevenção e controle;”

(...)

“Art. 195 - A educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, com vistas ao pleno

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua

qualificação para o trabalho.”.

Medidas educativas se configuram na melhor forma de evitar o envolvimento do

referido segmento social com esse condenável hábito. Aproveitar as oportunidades e

os ambientes em que haja boa aglomeração do público alvo, como propõe este

projeto, é tornar possível atingir os objetivos da mensagem de maneira mais

interessante, estabelecendo um elo de comunicação com o público, tornando o

momento prazeroso para a juventude em uma chance para reflexão sobre os

malefícios causados pelo uso de drogas e substâncias entorpecentes, constituindo-se

assim, como uma alternativa de saúde preventiva à dependência de drogas.

Como visto, cabe ao Estado a nobre tarefa de elaborar políticas públicas que visem

a garantir aos cidadãos acesso às informações de interesse para a saúde,
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notadamente aquelas que objetivam informar e esclarecer a população sobre os

riscos e danos à saúde e sobre as medidas de prevenção e controle.

Pelas mencionadas justificativas, espero contar com o apoio de meus nobres pares

para a aprovação desta importante medida legislativa.

- 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 3.306/2009

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Cultural Ponte Preta, com sede

no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Esportiva Cultural Ponte

Preta, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 6 de maio de 2009.

João Leite

Justificação: A Associação Esportiva Cultural Ponte Preta é uma entidade

desportiva sem fins lucrativos. Foi fundada em dezembro de 1956 e tem como

objetivo precípuo desenvolver ações nas áreas ligadas ao desporto. Sua missão é

contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população.

Acreditamos que o reconhecimento da entidade como de utilidade pública

fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, razão pela qual conto com o apoio

dos nobres colegas à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.307/2009

Dispõe sobre o registro de estabelecimentos que atuam no comércio ou na fundição

de ouro, metais nobres e jóias usadas.

A Assembleia Legislativa do estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os estabelecimentos que atuam no comércio de compra e venda ou na

fundição de jóias usadas ficam obrigados a registrar-se no órgão competente da
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Secretaria de Estado de Defesa Social e a adotar os procedimentos que permitam

comprovar a regularidade das operações realizadas mediante fiscalização dos

agentes do poder público.

Art. 2º - O pedido de registro de que trata esta lei deverá ser instruído com os

seguintes documentos:

I - cópia autenticada do contrato social e do registro do estabelecimento na Junta

Comercial ou outro ato de constituição da sociedade ou empresa;

II - relação nominal dos responsáveis pelo estabelecimento e de seus empregados,

instruída com fotografias, comprovantes de endereços residenciais e atestados de

antecedentes e cópia autenticada do cartão de inscrição no Cadastro de Pessoas

Físicas - CPF - e do documento de identidade dos proprietários;

III - cópia autenticada do cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ -;

IV - cópia autenticada do alvará de localização e funcionamento;

V - prova de propriedade ou contrato de locação do imóvel onde está instalada a

empresa;

VI - cópia da certidão negativa da Justiça Federal relativa a ações criminais,

execuções fiscais e ações em que for interessada a União, suas autarquias e

fundações, referente à empresa e aos proprietários;

VII - cópia de certidão da Receita Federal referente à empresa e aos proprietários;

VIII - cópia de certidão da Justiça Estadual relativa a ações criminais, execuções

fiscais e ações em que for interessado o Estado, suas autarquias e fundações,

referente à empresa e aos proprietários;

IX - cópia de certidão da Receita Estadual referente à empresa e aos proprietários;

Art. 3º - Ocorrendo alteração da sociedade comercial ou do seu quadro de

empregados o fato deverá ser comunicado à autoridade policial competente no prazo

de quarenta e oito horas, completando-se a documentação referida no art. 2º, quanto

aos novos elementos.

Art. 4º - Não serão deferidos registros de pessoas que possuírem condenação

anterior transitada em julgado pela prática do crime de receptação, previsto no art.

180 do Código Penal Brasileiro.
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Art. 5º - Toda aquisição de jóias usadas pelo estabelecimento comercial deverá ser

documentada com cópia do documento de identidade do vendedor, declaração de

propriedade do objeto alienado assinado pelo vendedor e comprovante de residência

do alienante.

§ 1º - O estabelecimento comercial responsável pela compra e venda de jóias

usadas deverá manter livro escriturado de entrada e saída de materiais, em que

constará, inclusive, a discriminação completa das jóias usadas adquiridas, com o

valor da aquisição, o peso e as características das jóias e o nome do vendedor.

§ 2º - A documentação a que se refere este artigo deverá ser mantida pelo

estabelecimento comercial por cinco anos, ficando à disposição da fiscalização da

autoridade policial sempre que solicitado.

Art. 6º - O estabelecimento comercial responsável pela compra e venda de jóias

usadas deverá encaminhar trimestralmente ao órgão fiscalizador relatório contendo

informações sobre o volume mensal negociado.

Art. 7º - Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, consideram-se infrações

administrativas, passíveis das seguintes penalidades:

I - a realização de compra, fundição e venda de jóias por pessoa jurídica não

credenciada, punível com a interdição do estabelecimento;

II - a realização de compra, fundição e venda de jóias sem autorização, punível

com:

a) apreensão das jóias ou do material oriundo destas;

b) multa de 2000 Ufemgs (duas mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais)

por dia de funcionamento do estabelecimento sem autorização;

c) perda do credenciamento e interdição do estabelecimento;

III - a comercialização de jóias usadas ou remanufaturadas sem observância do

disposto no art. 5º desta lei, punível com:

a) apreensão;

b) multa de 500 (quinhentas) Ufemgs por autuação;

c) suspensão do credenciamento por até noventa dias;

d) perda do credenciamento e interdição do estabelecimento;
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IV - deixar de manter no estabelecimento, ou manter de forma irregular, cópia dos

documentos fiscais da pessoa jurídica, punível com:

a) multa de 500 (quinhentas) Ufemgs por autuação e suspensão de funcionamento

por quinze dias;

b) suspensão de credenciamento por até noventa dias;

c) perda de credenciamento e interdição do estabelecimento;

V - deixar de manter no estabelecimento, ou manter de forma irregular, livro de

entrada e saída de mercadorias, punível com:

a) multa de 500 (quinhentas) Ufemgs por autuação e suspensão de funcionamento

por quinze dias;

b) suspensão de credenciamento por até noventa dias;

c) perda de credenciamento e interdição do estabelecimento;

VI - deixar de enviar, ou enviar com irregularidade, relatório trimestral ao órgão

fiscalizador, punível com:

a) multa de 100 (cem) a 200 (duzentas) Ufemgs por autuação;

b) suspensão de credenciamento por até sessenta dias;

c) perda de credenciamento e interdição do estabelecimento;

VII - proibição de novo registro para o estabelecimento que for apenado com a

cassação.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de maio de 2009.

João Leite

Justificação: A proposta de lei que apresentamos pretende disciplinar o registro de

estabelecimentos comerciais que atuam na compra, fundição e revenda de ouro e

jóias usadas, estabelecendo controle dos órgãos policiais sobre essa atividade

comercial, hoje livre de controle e fiscalização por parte do Estado.

É cediço que vários estabelecimentos que atuam no comércio e fundição de ouro,

metais nobres e jóias usadas não são passíveis de fiscalização pelo poder público,

em face da grande informalidade nos atos de compra, fundição e venda de ouro e

jóias.
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Existem ainda informações de que diversos estabelecimentos são de propriedade

de comerciantes com antecedentes criminais pela prática de crime de receptação de

jóias roubadas e furtadas. Sabe-se que muitos crimes hediondos, como o latrocínio,

são praticados para a obtenção de jóias e que a receptação do material roubado

estimula ainda mais a violência, com bandidos praticando roubos em joalherias,

residências, apartamentos e mesmo nas ruas de nossas cidades.

O controle, por parte do poder público, das atividades de compra e venda de jóias

usadas, bem como da fundição de metais nobres, é instrumento viável para uma

política de redução de danos causados pela violência, na medida em que pretende

impedir a compra e venda de materiais roubados, assim como se faz com os

chamados ferros-velhos.

Portanto, com o intuito de fortalecer o poder de fiscalização do Estado sobre o

comércio de compra e venda de jóias usadas, visando por fim o aperfeiçoamento da

segurança pública, apresentamos este projeto, contando com o apoio dos nobres

colegas para sua aprovação.

- 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 3.308/2009

Declara de utilidade pública a Associação Atlética Cachoeirinha, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Atlética Cachoeirinha,

com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 6 de maio de 2009.

João Leite

Justificação: A Associação Atlética Cachoeirinha é uma associação desportiva sem

fins lucrativos, fundada em janeiro de 1951. Ela tem como objetivo precípuo

desenvolver ações nas áreas ligadas ao desporto; além disso, busca contribuir para a

melhoria da qualidade de vida da população, pelo que acreditamos que o
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reconhecimento da entidade como de utilidade pública fortalecerá o trabalho que vem

sendo realizado.

Assim sendo, conto com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste projeto de

lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.309/2009

Declara de utilidade pública a Associação Rumo ao Futuro, com sede no Município

de Ipanema.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Rumo ao Futuro, com

sede no Município de Ipanema.

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

Sala das Reuniões, 6 de maio de 2009.

José Henrique

Justificação: A Associação Rumo ao Futuro, com sede no Município de Ipanema, se

encontra em funcionamento desde julho de 2006 e tem por finalidade a promoção da

assistência social e da cultura, a defesa do patrimônio histórico e artístico, a luta pela

gratuidade da educação, com cursos diversos, a realização de eventos artísticos e

culturais e a promoção da inclusão racial com políticas sustentáveis, através de

cursos e atividades socioculturais.

Com base no exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres pares para a

aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, 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 3.741/2009, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Escola Estadual Raul Soares, do Município de Araguari, pela

comemoração de seus 100 anos de existência. (- À Comissão de Educação.)
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Nº 3.742/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Associação Mineira dos Produtores de Algodão -

Amipa - pela comemoração de seu 10º aniversário de fundação. (- À Comissão de

Política Agropecuária.)

Nº 3.743/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Defensoria Pública pela celebração do Dia do Defensor

Público. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 3.744/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Colégio Providência pelas comemorações dos seus 160

anos de fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 3.745/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sindicato das Indústrias Extrativas de Ouro, Metais

Preciosos, Diamantes e Pedras Preciosas, Areias, Pedras Ornamentais, Lenha,

Madeira, Minerais Metálicos e Não Metálicos no Estado de Minas Gerais - Sindiextra -

pelas comemorações dos seus 17 anos de fundação. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 3.746/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Município de Passos pela comemoração dos 151 anos de sua

emancipação. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 3.747/2009, do Deputado Fahim Sawan, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Centro Holístico de Estudo e Tratamento em

Dependências Físicas e/ou Psicológicas - Centroherd - pelos relevantes serviços

prestados às suas comunidades. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 3.748/2009, do Deputado Fahim Sawan, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Programa Educacional de Resistência às Drogas -

Proerd - pelos relevantes serviços prestados. (- À Comissão de Educação.)

Nº 3.749/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhada ao Presidente da Câmara dos Deputados manifestação de repúdio ao

Projeto de Lei nº 4.022/2008, que fixa o salário mínimo dos Assistentes Sociais em

R$960,00, tendo em vista que o piso salarial defendido pelo Conselho Federal de

Serviço Social - CFESS - é de 10 salários mínimos. (- À Comissão do Trabalho.)
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Nº 3.750/2009, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja

encaminhado ao Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte - Drenurbs -

pedido de providências para que apresente, para conhecimento e fiscalização das

comunidades da Betânia e da Vila Bonsucesso, o cronograma de execução das obras

contra enchentes nesses bairros.

Nº 3.751/2009, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja

encaminhado à Copasa-MG e à Cemig pedido de providências para que sejam

revistas as contas de água e de energia elétrica das famílias dos Bairros Betânia e

Vila Bonsucesso atingidas pelas enchentes em dezembro de 2008 e janeiro de 2009.

Nº 3.752/2009, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja

encaminhado ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a

reavaliação das indenizações das famílias atingidas pelas enchentes na Capital e

para a regularização fundiária das famílias que não têm titulação do imóvel nos

Bairros Betânia, Vila Bonsucesso e Salgado Filho.

Nº 3.753/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado à Corregedoria da Polícia Civil pedido de providências para que sejam

apuradas as denúncias que especifica, oriundas da Ouvidoria de Polícia Civil, bem

como sejam prestadas, pela referida Corregedoria, informações a esta Comissão

sobre as providências tomadas para apuração dos fatos.

Das Deputadas Maria Lúcia Mendonça, Maria Tereza Lara, Gláucia Brandão,

Cecília Ferramenta, Ana Maria Resende e Rosângela Reis em que solicitam

providências para que seja assegurada a presença de, no mínimo, uma mulher,

parlamentar ou não, na formação das mesas de trabalho de todos os eventos oficiais,

como seminários, debates públicos e reuniões especiais, organizados pela

Assembleia.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Deputada Maria Tereza

Lara (2) e dos Deputados Délio Malheiros e Sargento Rodrigues e outros.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Segurança

Pública e de Transporte.
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Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias, de funcionários

administrativos da Polícia Civil e, em Plenário, do Sr. Fausto Mesquita Ximenes,

Prefeito de Três Corações. É com muita alegria que os recebemos aqui.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

nossos servidores administrativos da Polícia Civil, que vêm aqui hoje trazer suas

reivindicações mais do que justas, acabei de ler as reivindicações da classe e

realmente me surpreendi com o contracheque de um dos servidores, Sr. Francisco

José Guimarães, que comprova tudo o que está escrito nas faixas de protesto: que o

vencimento básico da categoria é menor que um salário mínimo. Então, expressamos

aqui o nosso apoio, da Bancada do PT-PCdoB, à reivindicação justa desses

funcionários. Espero que esta Casa seja a porta de entrada dessa reivindicação tão

justa, para sensibilizar o governo de Minas a atendê-la. Estamos tomando

conhecimento dela hoje por meio desse manifesto.

Sr. Presidente, outro assunto que nos traz aqui hoje, em relação ao qual

prestaremos esclarecimentos aos nobres colegas, diz respeito ao importante

programa do governo do Estado, o Instituto HidroEX - Centro Internacional de

Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas. Trata-se de um instituto de

muita importância para Minas Gerais, para o Brasil e para o mundo, o qual está sendo

construído na cidade de Frutal. Além desse instituto, haverá mais 30 centros

espalhados por Minas Gerais, dos quais 8 ficarão no Norte do Estado.

Na semana passada, acompanhei a delegação brasileira que foi solicitar à Unesco,

em Paris, a chancela desse projeto tão importante, que trata do reconhecimento do

Instituto HidroEX como instituto de excelência e aplicação para os estudos relativos a

águas em Minas Gerais e no Brasil. Estivemos com o Deputado Federal Nárcio

Rodrigues, que foi um dos idealizadores desse programa; com a ex-Reitora da

UFMG, Ana Lúcia Gazzola; com o ex-Presidente da Câmara dos Deputados,

Deputado Arlindo Chinaglia; com o Governador Aécio Neves; e com o Embaixador do
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Brasil na França. A boa notícia é que conseguimos a aprovação pela Unesco, e esse

Instituto já é realidade.

O governo de Minas já enviou à Assembleia um projeto de lei para dar autonomia

financeira a esse instituto. Tenho certeza de que ele será de grande importância para

todo o Estado de Minas Gerais, principalmente para as regiões mais secas do

semiárido, onde formaremos técnicos especialistas em assuntos de meio ambiente.

Será uma grande contribuição de Minas para o Brasil e para o mundo colocar esse

Instituto para funcionar de verdade. Que esses centros de capacitação, que serão

construídos em mais 30 cidades mineiras, sirvam também de instrumento para levar

esses conhecimentos a todas as regiões de Minas Gerais.

Precisamos mudar o pensamento quanto ao meio ambiente em Minas. Hoje temos

um aparato de órgãos fiscalizadores, mas não temos nenhum órgão preocupado em

fazer o trabalho de formação de consciência ambiental diretamente com as pessoas.

Precisamos trabalhar, preparar principalmente as pessoas que no dia a dia

dependem da sobrevivência de seus rios, das suas nascentes, mas que, por

desconhecimento, às vezes não fazem o dever de casa. Então, é isso que

precisamos fazer: investir recursos nessa área; fazer com que esse aparato de

órgãos que temos funcione de forma diferente, preventiva, de modo a desenvolver, de

fato, programas de revitalização das nossas bacias e das nossas nascentes. Acima

de tudo, é preciso contribuir para que o povo ribeirinho, para que as pessoas que

vivem no campo sejam as principais parceiras na preservação do meio ambiente em

Minas Gerais, e não esse aparato de fiscalização que não funciona e que é uma

indústria da multa, destinada a promover a perseguição que vemos em Minas Gerais

e no Brasil quando se fala em meio ambiente.

Ainda hoje vi uma notícia importante publicada no jornal “O Tempo”. O Secretário

de Meio Ambiente, José Carlos Carvalho, anunciou que serão revistos os

procedimentos de licenciamento ambiental em Minas Gerais. Será diminuída a

burocracia para que empreendimentos importantes que funcionariam no Estado

saiam, de fato, do papel. Como exemplo, temos a Barragem de Berizal, no Norte de

Minas. Há 10 anos, o governo federal, por meio do DNOCS, tenta construir essa

barragem tão importante para o desenvolvimento da nossa região e que até hoje não
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tem licenciamento ambiental em razão de toda essa parafernália burocrática que

existe na obtenção do licenciamento em Minas Gerais.

O Deputado Weliton Prado (em aparte)* - Inicialmente, Deputado Paulo Guedes,

gostaria de parabenizar V. Exa., sempre combativo, firme em defesa do Norte de

Minas, do Jequitinhonha e do Mucuri, dos mais pobres, fazendo justiça social. Conte

com o nosso apoio em relação a essas questões ambientais. É preciso que haja a

preocupação de preservar o meio ambiente. Não podemos sacrificar principalmente

os pequenos produtores, a agricultura familiar, em razão da burocracia, das taxas e

das dificuldades que a Secretaria e o governo do Estado impõem aos pequenos

agricultores nas questões ambientais.

V. Exa. falou da triste situação dos servidores administrativos da Polícia Civil, o que

já é uma novela. O governo do Estado precisa colocar a mão na consciência, ter

responsabilidade, sentimento e respeito para fazer justiça com esses servidores, que

já estão há 14, 15 anos recebendo menos de um salário mínimo. Muitas pessoas não

acreditam nisso, mas é a pura verdade. É isso mesmo. Existem servidores que

trabalham há mais de uma década recebendo, como salário-base, R$324,00. Essa é

a realidade do Estado. É um número pequeno de servidores, portanto não custaria

nada ao Estado - é muito pouco ou quase nada - garantir um reajuste significativo

para fazer justiça a esses trabalhadores, que já ajuizaram representação no Ministério

Público. Infelizmente, é desse jeito que as coisas acontecem no País e no nosso

Estado.

Tenho aqui várias matérias sobre diárias pagas ilegalmente a Delegados. São

matérias questionadas pelo sindicato, que está certo em questionar e reivindicar os

direitos dos servidores. Tem de reivindicar mesmo porque, no nosso país, se não

colocarmos a boca no trombone, os poucos direitos que temos irão por água abaixo.

Os servidores administrativos da Polícia Civil estão de parabéns. Também

parabenizo V. Exa. pelo discurso, porque a luta tem de continuar, permanentemente.

É o velho ditado: “Água mole em pedra dura tanto bate até que fura”. Tem de ser

desse jeito que vocês estão fazendo, marcando presença na Assembleia, colocando

faixa e fazendo protestos e manifestações para exigir um posicionamento do governo

do Estado, que, infelizmente, paga um dos piores salários do Brasil aos seus
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servidores. Muito obrigado, Deputado Paulo Guedes. Parabenizo-o pela luta e pelo

compromisso com o povo.

O Deputado Paulo Guedes* - Obrigado, Deputado Weliton Prado. Dando

continuação ao que falava sobre burocracia, exemplifico com uma observação feita

pelo Presidente Lula nesta semana. Ele disse que, se o ex-Presidente Juscelino

quisesse hoje construir Brasília durante o mandato, em quatro anos ele não

conseguiria nem a licença ambiental. Essa é uma verdade dura, nua e crua,

comprovada por esse aparato de fiscalização que deixa em pânico os servidores

públicos federais e estaduais. Existem tantas pessoas para fiscalizar que, hoje,

quando se quer fazer uma obra ou construir um empreendimento que traga benefícios

para a população, não se consegue fazer a coisa andar.

Para se ter uma ideia, quando citei as Barragens de Berizal, do Calindó e de

Congonhas, foi para mostrar que os fatos ocorrem dessa forma mesmo. Para se fazer

uma licitação, por exemplo, para perfuração de poços para resolver o problema de

água do semiárido mineiro, é muita papelada, muita burocracia. E, depois, com todo

esse aparato de fiscalização, uma vez que são mais de dez órgãos de fiscalização,

acaba um fiscalizando o outro e, no final, não se fiscaliza nada. Existe uma gama de

Tribunais que não sabemos para que servem, como os Tribunais de Contas, que

também não fiscalizam nada. Há um grande número de pessoas consumindo recurso

público, dinheiro nosso, e não nos deixam fazer as coisas.

Dessa forma, uma obra que poderia ser concluída em um ano às vezes demora dez

anos. São quatro anos só para o pedido de licença. Fico alegre hoje em ver que o

Secretário de Meio Ambiente vai anunciar medidas para desburocratizar os

licenciamentos ambientais, mas isso ainda é pouco. Precisamos de mais não só em

nível de Estado, mas também em nível federal. Existe hoje um aparato em nível

federal que é a mesma coisa. Acontece que, às vezes, o Presidente quer fazer, o

governo quer resolver o problema do povo, mas os Tribunais, os órgãos

fiscalizadores não deixam.

Os servidores dos órgãos executivos como o DNIT, o DNOCS, a Codevasf e os

Ministérios, que realmente tocam as obras, entram em pânico porque os órgãos

fiscalizadores só querem multar, só querem chegar lá e dar canetada. A meu ver,
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esses órgãos deveriam funcionar de forma diferente. Quando um governo, seja

federal, seja estadual, seja municipal, vai fazer um empreendimento, o licenciamento

ambiental deveria ser feito pelo órgão ambiental que é pago por nós. Agora fica um

monte de técnico sentado, no ar condicionado, pedindo documento, pedindo que se

faça um projeto. Já gastamos R$5.000.000,00 em projetos na barragem de

Congonhas, em Minas Gerais, Deputado Padre João. Cinco milhões de reais e ainda

não temos a licença ambiental! E quanto não gastamos para manter esse aparato dos

órgãos ambientais, do Ibama, do IEF, da Feam e de tantos órgãos? Eles, sim, que

ganham do serviço público, é que deveriam fazer esses projetos e ter até tempo

determinado para entregar os licenciamentos. Aí venceríamos a burocracia que para

o Brasil hoje, que para a nossa nação. Portanto deixo aqui nossa indignação, o nosso

pedido de providências para que as Assembleias Legislativas e o Congresso Nacional

tomem uma atitude no que se refere a esse aparato de órgãos, que consomem

bilhões de reais País afora e que não deixam as coisas acontecerem no nosso Brasil.

Encerrando, quero mais uma vez agradecer à nossa comitiva que esteve na

Unesco, em Paris, ao Vereador Pablito, de Belo Horizonte, ao Deputado Nárcio

Rodrigues, ao Deputado Arlindo Chinaglia, ao Governador Aécio Neves, à nossa ex-

Reitora Ana Lúcia Gazola, pois juntos alcançamos o objetivo de aprovar, na semana

passada, a chancela da Unesco ao Hidroex. Tenho certeza de que esse instituto fará

muita coisa por Minas Gerais, para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Caro Presidente, Deputado Doutor Viana, Sras. e Srs.

Deputados. Aporto à tribuna para lamentar não estar presente no Plenário no

momento em que o Deputado Sávio Souza Cruz mostrava, aqui, de forma bastante

clara, o desapreço de alguns órgãos do Executivo para com esta Casa, o

menosprezo para com os parlamentares, ao impedir o ingresso do Deputado Sávio

Souza Cruz na Funed, em uma audiência reivindicatória. Estamos hoje recebendo os

funcionários administrativos da Polícia Civil. Se lá na Funed os sindicalistas e os

Deputados foram proibidos de entrar para discutir esses assuntos, há alguma coisa
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errada no governo, que precisa estar atento a essa questão. Tenho certeza de que o

nosso Governador não aprovaria procedimentos como esse - impedir que Deputados

ajudem os servidores a discutir os seus problemas com o governo -, porque, afinal, foi

para isso que os Deputados foram eleitos: para atender à população e aos reclamos

dos servidores. Tenho em minhas mãos o documento encaminhado pelos servidores

e me estranha que, não apenas na secretaria que coordena a Polícia Civil mas, em

outros departamentos do Estado, haja servidores que ganham menos que um salário

mínimo. Tenho aqui um contracheque de um servidor - não direi o nome para não o

expor, embora ele já esteja em fax - e digo que é preciso repensar, mesmo com as

dificuldades momentâneas do Estado, nessas remunerações. Lembro-me de que, em

1983, quando assumi a Prefeitura da minha cidade, quase a metade dos servidores

ganhava menos do que o salário mínimo. Fiz um projeto de lei singelo: art. 1º -

Nenhum servidor perceberá menos que um salário mínimo; art. 2º - Revogam-se as

disposições em contrário.

Se não puder haver uma recomposição salarial que atenda às necessidades das

famílias dos servidores administrativos da Polícia Civil, que ao menos se decrete de

imediato: não é possível, não é cabível, em um Estado Democrático de Direito, que

um servidor do Estado, do Município ou da Federação perceba remuneração abaixo

do salário mínimo. Isso é realmente cruel, e talvez o assunto não tenha sido levado

ao Governador com a clareza com que o abordo agora: ninguém pode perceber

menos do que o mínimo. Essa é uma lei nacional, e o Estado tem de obedecer.

Por outro lado, há de saber que o momento realmente não é muito bom em função

da crise internacional que se abateu fortemente sobre Minas Gerais. Mas isso não

pode impedir a conversa, a negociação. Nosso companheiro Deputado Vanderlei

Miranda, que fará uso do microfone daqui a pouco, também está, como eu,

estarrecido com o que aconteceu na Funed com o Deputado Sávio Souza Cruz.

Aproveito para cumprimentar o Deputado Adelmo Carneiro Leão, que se retirou do

interior da Funed, onde já se encontrava, ao ver que o Deputado Sávio Souza Cruz

havia sido barrado, dizendo que não ficaria onde o Depútado Sávio não podia entrar.

Assim, elogio a atitude do companheiro Deputado Adelmo Carneiro Leão.
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Concedo aparte ao nobre Deputado Vanderlei Miranda, meu grande amigo,

companheiro de fé, irmão, camarada.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Permita-me, Deputado Getúlio Neiva,

tirar um pouquinho do seu tempo com esse aparte, mas gostaria de fazer coro com os

colegas que me antecederam, nos apartes ou da tribuna, trazendo também uma

palavra de solidariedade e de compromisso em favor dos servidores que hoje se

encontram nesta Casa, com faixas estendidas. Acredito que o Governador não ignora

essa situação, uma vez que são servidores do nosso Estado, de que o Governador é

o Chefe maior e certamente é informado de tudo o que aqui se passa, principalmente

entre os servidores da nossa segurança. Ao ler em uma das faixas a indagação

“Como viver com o vencimento de R$324,00?”, ocorre-me outra indagação: como é

possível trabalhar de forma inconstitucional, oferecendo um salário que fere o que já

está garantido em lei, ou seja, o salário mínimo, que, sendo mínimo, é maior do que

R$324,00? É inconcebível imaginar que alguém em Minas Gerais, terceira economia

do País, tenha de fato um salário de R$324,00. Na carta que foi entregue a todos os

colegas, vemos alguns recortes de jornais com reportagens a respeito de alguns

“privilégios”, entre aspas, mas gostaria de dizer aos servidores que, a despeito de o

Ministério Público ter sido acionado para também pelejar em favor dessa causa, é

responsabilidade desta Casa de leis, sim, trabalhar em favor dos senhores para que o

salário seja elevado a um patamar digno, se realmente queremos segurança em

nosso Estado. Não posso conceber que salário seja despesa. Salário é investimento,

sempre vi assim. O dia em que alguém interpretar salário como despesa, a ordem

terá sido invertida. Salário é investimento, assim como se investe em equipamentos,

em informática para modernização, e em tantas formas de facilitar o trabalho. E

quando falamos desses servidores, estamos falando de gente, e não de máquinas.

Se temos investido tanto em máquinas, se fazemos tanto alarde e damos tanta

publicidade na hora de entregar essas máquinas, creio que também é a hora de

vermos que essas pessoas valem mais do que máquinas. Lembrando Chaplin:

“Homens sois, não máquinas”. Muito obrigado.

O Deputado Getúlio Neiva - Obrigado. O PMDB se coloca, de forma integral, na

defesa dos servidores da Polícia Civil. Amanhã mesmo nos encontraremos com o
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Governador em exercício Antonio Anastasia. Vamos viajar juntos e conversaremos

sobre essa situação. Nossa sugestão é singela. Trata-se de uma situação fácil de

resolver imediatamente, enquanto não se encontra solução definitiva. Infelizmente, os

Deputados não podem resolver, pois não podemos acrescer despesa, mas vamos

pedir ao Governador em exercício Antonio Anastasia que envie a esta Casa um

projeto de lei com esta redação simples: “Art. 1º - Nenhum servidor do Estado de

Minas Gerais receberá menos do que um salário mínimo como salário-base; Art. 2º -

Revogam-se as disposições em contrário”. Isso será feito enquanto ganhamos tempo

para negociar com o governo uma solução diferenciada. Os salários são baixos, não

apenas os dos servidores. Esses são humilhantes.

Fiquei alegre um dia porque fizemos um concurso em Oásis, minha cidade, e três

novos Delegados de Polícia foram aprovados, mas dois já foram embora para ser

Escrivães na Bahia, onde ganharão mais do que como Delegados em Minas Gerais.

Então, a situação é dramática.

O Deputado Weliton Prado (em aparte)* - Parabenizo V. Exa. e penso que todos os

Deputados devem seguir esse exemplo, pois trata-se de uma questão de justiça. Não

podemos conceber um absurdo desse: servidores recebendo menos de um salário

mínimo - R$324,00. Parabenizo o Deputado Getúlio Neiva, que tem sensibilidade.

Tenha essa conversa com o Governador em exercício Anastasia, pois a realidade do

pessoal é muito triste. Às vezes, esses servidores não conseguem nem pagar as

contas de água e de luz, que são muito caras em nosso Estado. Nossa preocupação

é com a família e com quem tem filhos na escola, pois a situação dessas pessoas é

muito difícil. Essa é uma questão de justiça para com os servidores, que já

contribuíram tanto para o desenvolvimento do nosso Estado. Tenha, sim, essa

conversa, pois é um sentimento do Parlamento mineiro, e o apoio do PMDB, bancada

muito forte nesta Casa, vai contribuir para sensibilizar o governo a enviar o projeto a

esta Casa. Não adianta fazer mais promessas, pois já prometeram várias vezes. É

importante que o PMDB, o PT e todas as bancadas cobrem para o projeto chegar a

esta Casa. Parabéns.

O Deputado Getúlio Neiva - Obrigado. Vamos concluir dizendo aos servidores que

conhecemos e entendemos a dificuldade por que o Estado está passando, pois o
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Estado exportador perdeu mais receita do que os demais Estados brasileiros e a

situação em Minas não é muito boa do ponto de vista financeiro. Mas isso não

significa que não se possa corrigir uma injustiça tão dramática quanto essa que os

servidores estão vivendo. Haja recursos onde houver, tentaremos buscá-los para

resolver essa situação, ainda que provisoriamente, garantindo que ninguém ganhe

menos do que o mínimo em Minas Gerais. Essa é uma questão de honra. Lutaremos

por esse servidores da mesma forma como lutamos por outras categorias. Lutamos

muito. Os Defensores Públicos tiveram seus salários mais do que dobrados graças a

esta Casa. Temos lutado muito, mas, especificamente em relação a várias categorias

de diversas Secretarias de Estado que percebem menos do que o mínimo, não

conseguimos ainda uma vitória. É preciso que nos engajemos nessa luta. Com o

beneplácito do PMDB, vamos levar ao governo do Estado a reivindicação, juntamente

com o PT, conforme os Deputados Padre João e Weliton Prado já anunciaram.

Nossos partidos vão pedir ao Governador em exercício que reveja essa situação na

Seplag, que faça uma planilha e uma projeção, para ser adotada, de imediato, uma

solução provisória, enquanto se elabora uma solução mais adequada, porque não é

possível que a situação continue como está.

Não é possível, não é admissível que famílias inteiras consigam viver com um

dinheiro que não dá para cobrir a cesta básica para alimentar quatro pessoas. E

vemos todos os dias, nos jornais e na televisão, o levantamento do valor da cesta

básica. Sabemos que R$324,00 não dão para comprar comida nem para pagar a

conta de luz ou de água. Como pagar o transporte? Para auxílio-alimentação,

R$45,00 - está aqui, no extrato. É um absurdo.

Concluímos, Sr. Presidente, dizendo aos servidores da Polícia Civil, assim como a

toda a sua corporação, que é preciso recompor os salários da Polícia Civil, do

Delegado até embaixo, ou de baixo até em cima. A recomposição dos militares já foi

feita, agora é preciso fazer a da Polícia Civil. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, gostaria de registrar também a

presença do Prefeito Rudimar Barbosa, de Itacarambi.
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O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Agradeço a contribuição do Deputado

Paulo Guedes. Com a palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, companheiro Deputado Weliton Prado,

nobres colegas Deputados. Saudação especial aos que nos acompanham nas

galerias; aos Vereadores César e José Carlos, de Cristais; aos servidores da Polícia

Civil; aos demais Prefeitos e Vereadores presentes.

Ia abordar outro assunto, mas seria omissão da minha parte não pegar o exemplo

dos servidores da Polícia Civil e não fazer menção ao modelo de Estado que está

sendo construído em Minas Gerais. Participei de um seminário, o dia inteiro, há

menos de 15 dias, em Porto Alegre. Os modelos aqui e em Porto Alegre são

idênticos. Nesse seminário em Porto Alegre, tínhamos também representantes da

Assembleia Legislativa de São Paulo, e lá é o mesmo modelo. A coincidência é que

Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul são governados por lideranças políticas do

PSDB. Ainda podemos fazer uma retrospectiva do modelo de Estado colocado por

Fernando Henrique Cardoso, ou como as políticas foram executadas. O que o

Governador Aécio Neves trouxe de inovação em relação ao modelo de Fernando

Henrique é o discurso, o “marketing”. Ele diz que tem que se investir menos na

máquina e mais nas pessoas. E pergunto ao Governador: ter servidores públicos, que

representam o Estado, em situações perigosas até, em nome do Estado, como quem

está ligado à Secretaria de Defesa Social? Além disso, quem, em nome do Estado,

está também numa sala de aula. Com a permissão dos senhores, quero estender

dizendo que o piso salarial está muito abaixo do salário mínimo, ou seja, pouco mais

da metade. Essa é a realidade de vários servidores da saúde e da educação. É

importante socializar com os telespectadores da TV Assembleia que, sendo autêntico

e verdadeiro - aliás, às vezes somos questionados dizendo que não trabalhamos na

tribuna com a verdade -, o rendimento total enquanto a pessoa está na ativa

ultrapassa R$300,00, chegando, às vezes, a R$400,00.

Todavia, há um problema maior. Além de ter baixa remuneração mesmo na ativa, o

pior acontece quando a pessoa se aposenta. Por quê? Porque, quando se aposenta,

perde vários benefícios conquistados, seja o adicional noturno, seja a periculosidade

e, no caso de alguns, o pó de giz. Além de já estar com a saúde debilitada, fica sem
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dinheiro, pois o salário que recebe sofre queda. Depois de aposentada, quando já

disponibiliza de tempo para passear e visitar os familiares - o que é justo -, nem

sequer tem dinheiro para o sustento. É importante frisar que, às vezes, quando nos

aprofundamos na reflexão de um modelo de Estado, do que se chama de Estado

mínimo, isso é questão ideológica. Estamos discutindo aqui a realidade do modelo de

Estado. Muitos o projetam para ser um modelo de nível nacional, como se ele fosse a

solução para o Brasil. Na verdade, é um modelo que não investe nas pessoas, não as

respeita nem valoriza o ser humano e o profissional. Que qualidade de política

queremos se não investimos nas pessoas? Que qualidade é essa? Para nós, é um

modelo que deveria estar superado em todas as áreas e não somente na defesa

social.

Especificamente, cumprimentamos os senhores, da Polícia Civil, que aqui estão e

têm coragem de mostrar o rosto. A luta dos senhores vale para milhares e milhares

de servidores do Estado que estão na mesma situação. Parabéns pela luta. Essa luta

é justa, pois a dignidade do trabalhador...

Celebramos o 1º de maio como o Dia do Trabalhador. Muitos ainda têm como lema

que o trabalho dignifica o homem e enobrece a alma. De forma alguma. Nem todo

tipo de trabalho o dignifica. O trabalho pode ser um meio de degradar a vida do ser

humano. Criticamos as empresas que exploram o trabalhador e a trabalhadora. Por

isso, o Estado tem de dar exemplo nas relações de trabalho, se trata do poder

público. No entanto, lamentavelmente, o modelo de Minas Gerais não pode ser

seguido. Infelizmente, ainda há Governadores, como a Governadora Yeda Crusius,

do Rio Grande do Sul, que estão copiando muita coisa daqui.

Cadê a eficiência de planejamento de gestão? Cadê o choque de gestão? Choque

de gestão é isso? Isso é que é investir menos no Estado e mais nas pessoas? Então,

imaginem como estaria a situação se não houvesse esse discurso de investir nas

pessoas com o salário miserável de R$324,00. É uma vergonha.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte)* - Deputado Padre João, quero

primeiramente neste aparte saudar os trabalhadores que aqui se encontram e que

lutam para que o trabalho seja digno e respeitado. Só assim o trabalho tem valor
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como promotor da dignidade humana e do desenvolvimento. Parabéns pela luta de

vocês.

Também quero falar sobre o choque de gestão que o Deputado Padre João

mencionou. Ontem houve um choque de gestão em frente à Funed. Para que V. Exa

tenha idéia do tamanho desse choque de gestão ou da indigestão que tivemos -

afinal, o fato ocorreu no horário do almoço -, os trabalhadores da Funed propuseram

uma assembleia para discutir suas condições de trabalho e de salário, reivindicações

justas de qualquer classe, grupo ou categoria de trabalhadores.

Deputado Carlin Moura e Deputado Weliton Prado, que está presidindo esta

reunião, vejam o primeiro ato do choque de gestão: a Diretoria da Funed não permitiu

que os Diretores do sindicato, os representantes dos trabalhadores pudessem entrar

no pátio da fundação e participarem da discussão. Tiveram de ficar do lado de fora,

apartados os líderes e os representantes dos trabalhadores. Isso já era um absurdo

inaceitável. A situação se agravou ainda mais quando chegou lá o Deputado Sávio

Souza Cruz, e não foi permitida a sua entrada no pátio da Funed para atender ao

convite dos trabalhadores. Tenho a impressão de que nem no tempo da Ditadura a

situação era tão afrontosa assim contra a classe trabalhadora; essa atitude

caracteriza o mais mesquinho ato contra essa classe. Essa é uma situação.

Outro choque de gestão é o que está acontecendo aqui hoje: temos reunião da

Comissão de Fiscalização Financeira. Não sei por que cargas d’água, foi-me dada a

responsabilidade de emitir parecer sobre uma proposta de, uma permuta de uma área

do Estado - em torno de 2.500m² - por outra área particular, cujo tamanho é inferior à

metade dessa. A avaliação que nos foi apresentada, inicialmente, reputava os valores

como equivalentes em função de estarem as áreas situadas em lugares diferentes.

Até aí, tudo bem. Mas, com o cuidado que deve ter um parlamentar, e eu teria de tê-

lo naquele momento, solicitei à minha equipe de assessores que visitassem as áreas

que seriam objeto da permuta.

Deputado Padre João, não sou técnico em análise, por isso mesmo estou pedindo

uma reavaliação técnica. O que nos parece é que os valores são muito diferentes, e a

diferença maior é em favor da área do Estado. As manobras que estão sendo feitas

na Comissão de Fiscalização Financeira são para que não discutamos e não façamos
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a avaliação. Hoje mesmo a reunião foi encerrada por falta de quórum, com os

parlamentares aqui presentes, tendo esse projeto de lei - praticamente o único - a ser

avaliado e analisado. Cinco minutos seriam suficientes para emitirmos nosso parecer

por meio de uma nova avaliação feita com base em todas as informações técnicas.

Não posso admitir que o governo que fala em choque de gestão trate a coisa

pública desse jeito; não posso admitir que quem fala de choque de gestão na lógica

do desenvolvimento trate os trabalhadores como estão sendo tratados. A coisa

pública parece que virou patrimônio de poucos. O choque de gestão está sendo

usado para sustentar o interesse de alguns em detrimento do bem comum, da

coletividade.

Então, quero deixar isso registrado aqui, pois cabe a nós - de modo especial a mim,

mas também ao PT, ao PCdoB -, que estamos acompanhando o governo para

podermos fiscalizar corretamente os seus atos, acompanhá-lo “pari passu”, a fim de

que os eventuais atos na lógica do choque de gestão não continuem sacrificando os

interesses públicos, os interesses maiores da comunidade mineira. Portanto, deixo

isso registrado, porque nenhum ato, nenhuma manobra, nenhum jogo será permitido

aqui para facilitar a prática de atos prejudiciais ao interesse público, venham de onde

vierem.

O Deputado Padre João* - Obrigado, companheiro Adelmo.

Embora haja grande dificuldade e impedimento em fiscalizar, o que vai ficando cada

vez mais claro é que, no seio de um governo que propaga não haver corrupção,

existe a corrupção sim. Mas infelizmente há uma blindagem, mesmo onde se

anunciam alguma coisa, como nas terceirizadas da Cemig, como nas empresas que

assumem obras da Copasa, nas rodovias. Há uma coisa séria, mas aqui, de certa

forma, existem dificuldades para fiscalizarmos. O que peço aos nobres pares desta

Casa é que, juntos, independentemente de partido - aliás, penso que deveria ser

primeiramente um compromisso dos Deputados do PSDB -, conclamemos a

autonomia desta Casa para darmos um choque no governo, um choque de

responsabilidade para com os servidores públicos, um choque de responsabilidade

social, pois não teremos um Estado forte se não começarmos com o compromisso

para com o servidor. Esperamos uma resposta desta Casa para dar, de fato, um
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choque de responsabilidade e de compromisso para com o servidor. O nosso

compromisso é o de - posso dizer isso em nome da Bancada do PT, PCdoB -

estarmos com os servidores administrativos da Polícia Civil. Firmeza na luta!

Buscaremos outros servidores injustiçados deste Estado. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço ao ilustre Deputado Weliton Prado,

Presidente desta reunião. Srs. Deputados, Sras. Deputadas, público que nos assiste

pela TV Assembleia, boa tarde.

Sr. Presidente, não iria ocupar a tribuna desta casa nesta tarde, mas o fiz em nome

dos servidores administrativos. Entendemos que a luta não pode ficar apenas com

esses servidores. É necessário que os Deputados desta Casa, seja os da Oposição,

seja os que compõem a base de governo, possam exercer, de forma verdadeira, o

mandato que lhes fora confiado como porta-vozes, como aqueles que recebem a

todos nesta Casa, neste poder, um poder acessível em que se acompanha as

votações tanto no Plenário quanto nas comissões. Sempre digo que há muitos

servidores públicos e, se há um poder acessível, este é o Legislativo. É assim que

queremos somar às vozes dos servidores administrativos do Estado de Minas Gerais,

sejam das Polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros, da Secretaria de Defesa

Social, para fazer um apelo ao Governador Aécio Neves, pela sua competência.

Sabemos que o Governador tem delegado muitas tarefas ao Vice-Governador,

incluindo a análise de projetos, concessão de reajustes salariais. O Vice-Governador

tem abraçado praticamente todas as áreas do Estado. Portanto o nosso apelo é

dirigido ao Governador Aécio Neves e também ao Vice-Governador Antonio Augusto

Anastasia. É lamentável pegarmos o contracheque de um servidor administrativo que

tem três quinquênios e verificarmos que recebe um salário bruto de R$563,00. Se

retirarmos esses quinquênios, de R$72,20, o valor será de R$490,00. O salário

líquido é de R$387,28. Não há como sustentar uma família dignamente com esse

salário e trabalhar hoje. O servidor tem muitas despesas para chegar ao local de

trabalho: precisa fazer um lanche, tomar café, pagar a passagem. Realizamos

audiências públicas três vezes para tratar do assunto, sendo que uma delas ocorreu
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neste Plenário. Na ocasião, contamos com a presença de mais de mil servidores

administrativos, que usaram o microfone e foram ouvidos atentamente. Esperamos

que o Governador tenha se sensibilizado. Deputado Adelmo Carneiro Leão, V. Exa.

chegou aqui antes deste Deputado, é um parlamentar aguerrido, competente e

sempre se colocou ao lado dos trabalhadores. Esta Casa tem a missão constitucional

de ouvir e ter sensibilidade, o que não existe em outros Poderes. O Deputado tem a

característica de ser paciente, ficar sentado por 5, 6, 8, 10 horas ouvindo os

participantes de uma audiência pública. Muitas vezes, o servidor ou o cidadão faz

críticas diretamente a nossa pessoa e, às vezes, críticas contundentes. Mas

exercemos o nosso papel de ouvir e ser porta-vozes de todos. Deputado Adelmo

Carneiro Leão, o tempo nos ensina a ter cada vez mais paciência, até para não

perdermos a sensibilidade humana, não nos distanciarmos dos cidadãos. É isso o

que nós fazemos. Quando viajamos, vamos às nossas bases nos finais de semana -

é bom que a imprensa se lembre de que fazemos isso nos finais de semana -,

exercitamos essa paciência novamente. Esse é o diferencial de um Deputado, de um

representante eleito pelo voto popular. Temos a capacidade de ouvir atentamente e

exercitar a sensibilidade humana. É com esse propósito, é com esse objetivo que

ocupo esta tribuna, ilustre companheiro, para dizer ao Governador que precisamos

encontrar uma solução. Sabemos, sim, que a receita do Estado caiu. Isso não é blefe

do governo federal, não é blefe do governo estadual e muito menos do governo

municipal.

A parcela de servidores administrativos é muito pequena. O Estado deve ter em

média 490 mil servidores públicos.

Portanto, é necessário que o Governador Aécio Neves e o Vice-Governador

Anastasia tenham sensibilidade e ouçam os Deputados desta Casa dizerem que esse

salário não pode continuar como está. Os servidores são um contingente pequeno.

Precisamos de providências por parte de quem tem realmente a caneta, porque são

servidores do Executivo. Se fossem servidores deste Poder, estaríamos cobrando

uma ação conjunta do nosso Presidente, da nossa Mesa, da qual faço parte. Como

são de outro Poder, estamos aqui fazendo esse apelo, aliás como Deputado da base

do governo.
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Concedo aparte ao ilustre companheiro Deputado Adelmo Carneiro Leão, que muito

nos honra com seu retorno a esta Casa.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte)* - Deputado Sargento Rodrigues, é

lamentável que estejamos vivendo em um Estado com tamanhas e significativas

riquezas e tenhamos que tratar da questão da crise, que está aí, que realmente é

verdadeira, profunda e intensa. Mas não posso aceitar que essa crise seja utilizada

como argumento para sacrificar a classe trabalhadora. Isso é inaceitável. Existem

muitos setores deste Estado onde se pode promover redução, cortes. Podemos

postergar certos investimentos, mas não dá para postergar o trabalho, a condição de

vida dos trabalhadores. Vejo aqui um auxiliar da Polícia Civil. São centenas de

pessoas que estão sobrevivendo com um salário aviltante, com um salário bruto de

R$563,00. Isso é inconcebível. Trata-se de um trabalho duro, difícil, arriscado, sofrido.

Isso está acontecendo na segurança pública, na educação, na saúde, e estou vendo

o argumento da crise ser utilizado para sacrificar ainda mais a classe trabalhadora.

O chamado Centro Administrativo virou Cidade Administrativa, numa tentativa de

imitar a ousadia de Juscelino Kubitschek quando fundou Brasília. É totalmente

diferente. Primeiro, é preciso considerar que Juscelino fundou Brasília em outro

tempo, em outra condição, no intuito de levar o desenvolvimento para o interior do

Brasil. Em Brasília, quem tem demandas no Judiciário, no Executivo e no Legislativo

tem que deslocar-se poucos metros. Aqui, construída a chamada Cidade

Administrativa, o que vai acontecer quando alguém tiver uma demanda no Executivo

e outra na Assembleia? Terá que deslocar-se 30, 40 quilômetros. Mas a obra não

pode parar. Pode parar o salário dos trabalhadores, pode parar a contratação dos

concursados, pode parar as ações voltadas para o ser humano. Como disseram o

Deputado Padre João e o Deputado Sargento Rodrigues, que têm tido uma grande

sensibilidade, fazendo uma luta importante, principalmente em relação aos servidores

ligados à segurança pública, não podemos admitir e aceitar que a crise seja utilizada

para sacrificar pessoas.

O Deputado Sargento Rodrigues - Quero mais uma vez agradecer ao ilustre

Deputado Adelmo Carneiro Leão, que tem-se posicionado de forma muito serena,

mas muito determinada em defesa dos trabalhadores em geral. Enquanto V. Exa.
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fazia esse aparte, eu me recordava do prefácio da nossa Constituição da República

de 1988. Esse prefácio nos remete exatamente ao centro da nossa fala, da fala de V.

Exa. e de outros Deputados: “A Constituição Coragem. O homem é o problema da

sociedade brasileira: sem salário, analfabeto, sem saúde, sem casa, portanto, sem

cidadania. A Constituição luta contra os bolsões de miséria que envergonham o País.

Diferentemente das sete Constituições anteriores, começa com o homem.

Graficamente testemunha a primazia do homem, que foi escrita para o homem, que o

homem é seu fim e sua esperança. É a Constituição cidadã.”. Essa é uma parte do

prefácio da Constituição da República. Ao ler os primeiros artigos e os primeiros

incisos dessa Constituição cidadã, observaremos que o art. 1º diz o seguinte: “A

República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem

como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa

humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;...”. Não podemos,

Deputado Adelmo Carneiro Leão, entender que esse prefácio possa ser letra morta

na Constituição da República, que os fundamentos que norteiam todas as demais

legislações, o restante da Constituição da República, as leis infraconstitucionais, as

leis ordinárias, os decretos e as leis estaduais não tenham como primazia o homem.

Por diversas vezes, ocupei esta tribuna para dizer que não aceitava o contrato

draconiano, leonino, maquiavélico a que estavam sendo submetidos os agentes

contratados da área da saúde, da segurança ou da defesa social. Não

concordávamos com isso. Depois de muita luta, aprovamos aqui o Projeto de Lei nº

2.578, do governo do Estado, do qual aguardamos apenas a sanção para pacificar

esse assunto. Temos a missão de legislar buscando a pacificação e o interesse

social. Fazemos esse apelo ao Governador em nome da Constituição e do que nós,

Deputados, o próprio Governador e qualquer homem público juramos durante a nossa

posse: respeitar as Constituições da República e do Estado e as demais leis.

Portanto, o nosso apelo é para que a dignidade da pessoa humana, os valores

sociais e do trabalho sejam respeitados no caso dos servidores administrativos do

nosso Estado. Não podemos permitir que servidores ganhem um salário tão ínfimo a

ponto de comprometer a sua dignidade, a sobrevivência da sua família. Imagine que
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esse servidor seja casado, tenha filhos, pague aluguel e o seu transporte! O que

sobrará para ele ao fim do mês?

Deputado Adelmo Carneiro Leão, tive a oportunidade de morar no Cabana do Pai

Tomás durante 20 anos. Por diversas vezes, peguei ônibus e coloquei a marmita

debaixo do braço. Sei, portanto, perfeitamente o que é ser assalariado, depender

disso. Na época, eu era arrimo de família. Sabemos, então, o que estão passando.

O nosso apelo ao Governador Aécio Neves e ao nosso Vice-Governador é para que

olhem para os servidores administrativos com sensibilidade, respeitando a dignidade

da pessoa humana, e que mandem a esta Casa um projeto de lei, o mais rápido

possível, dando-lhes um reajuste que, no mínimo, possa recompor as suas perdas

salariais, a fim de que tenham a dignidade que todo cidadão merece. Essas são as

nossas palavras, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Mais uma vez, cumprimento o

Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário da Mesa da Assembleia.

O próximo inscrito é o Deputado Carlin Moura, autor do requerimento, muito

importante, com a Deputada Elisa Costa, hoje Prefeita de Governador Valadares, que

deu origem à realização do fórum técnico do Plano Decenal de Educação, cuja etapa

final acontecerá de 13 a 15 de maio, na Assembleia.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Weliton Prado,

telespectadores da TV Assembleia, faço um cumprimento mais do que especial aos

servidores administrativos da Polícia Civil de Minas Gerais. Quero dizer-lhes que

aqui, na Casa Legislativa de Minas Gerais, os senhores serão sempre ouvidos e

atendidos, diferentemente do que aconteceu em Ouro Preto, no dia 21 de abril. Vários

dos senhores, juntamente com o Sindpol, lá compareceram e foram proibidos de

entrar pelo Governador do Estado, que rasgou a Constituição da República e impediu

que os trabalhadores e servidores administrativos chegassem até a Praça Tiradentes.

Parece que Minas insiste, por meio do Chefe de seu Poder Executivo, em descumprir

a Constituição da República. Por que os servidores da Polícia Civil foram impedidos

de chegar à Praça Tiradentes? Talvez isso tenha acontecido para que ninguém saiba
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que Minas é o único Estado da Federação que quer cumprir às avessas o artigo que

determina que os Estados Federados não têm autonomia para instituir seu salário

mínimo regional. Parece que em Minas realmente há um salário mínimo regional, e

ele é inferior ao nacional.

Senhoras e senhores, está aqui o contracheque de um servidor administrativo da

Polícia Civil de Minas Gerais, com o vencimento básico de R$340,67. Esse é o salário

mínimo do nosso Estado, esse é o salário mínimo que o Governador quer pagar aos

servidores, e isso traz muito prejuízo ao povo de Minas. Quando vamos ao Detran,

encontramos lá um pobre servidor com esse salário aviltante, e o mesmo acontece

em uma Delegacia de Polícia, no IML, enfim, nos órgãos da Polícia Civil: o servidor

administrativo recebe um salário básico de R$340,00 e um vencimento total de

R$563,00. Assim, não estamos realmente valorizando o servidor público.

A lógica deste Estado é a de um Estado mínimo, com a política do choque de

gestão, que considera o servidor público descartável, sem função. Para ele, vale

sempre o mercado. É interessante observarmos que o neoliberalismo está caindo

pelas tabelas mundo afora, e Minas Gerais parece ser seu último reduto, pois não

valoriza o servidor público, pelo contrário, valoriza a iniciativa privada. Há muitas

Oscips em Minas, e essa é uma forma de terceirizar o serviço público, sem o controle

público. Elas recebem fortunas e remuneram bem seus funcionários, sem nenhum

controle do poder público. Elas estão ganhando altas fortunas no Estado em

detrimento da valorização do servidor público. Não é à toa que, após transcorridos

sete meses da crise econômica que se abateu sobre Minas, o único pacote

apresentado pelo governo justamente tenha proposto a redução do custeio nas áreas

sociais: na educação, não fazem o reajuste do salários dos professores; na saúde, há

cortes na Fhemig.

Isso tem nos preocupado muito. Queremos prestar nossa solidariedade aos

servidores administrativos da Polícia Civil. Esse é o mesmo pleito dos servidores

administrativos da Secretaria de Educação, que também se encontram em situação

muito difícil. Ainda hoje, pela manhã, na Comissão de Educação, estiveram os

professores da Faculdade de Educação da Uemg, mais uma vítima do choque de

gestão. Senhoras e senhores, essa Universidade está em processo de paralisação
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porque vários professores foram efetivados no ano passado com cargas horárias

distintas. Em vez de os efetivar com a carga horária de 40 horas semanais, que é o

regime de horas compatível para se manter o currículo, efetivaram-nos com cargas

horárias das mais variadas: uns com 20 horas, outros com 16 e outros até com 6

horas. E, para manter seus cursos funcionando, a Uemg faz a designação dos

professores para completar a carga horária a fim de ministrarem aulas aos alunos.

Pasmem os senhores: uma determinação, um decreto do governo do Estado proibiu

as designações na Uemg. O que isso significa? Prevalecendo esse decreto, a Uemg

fica inviabilizada. Não há como a faculdade de educação de Belo Horizonte manter o

curso, porque não há professor para dar aula. Como o professor que tem carga

horária de 6 horas ou o que tem 16 horas vai dar 40 horas de aulas? Vai trabalhar de

graça para o Estado? Esse decreto vai comprometer o funcionamento da Uemg.

Então, recebemos os professores da Uemg aqui hoje. Eles fazem um apelo à

Secretaria de Planejamento e à Secretaria de Ensino Superior do Estado porque, se

prevalecer essa proibição à Uemg, inviabilizaremos a Universidade. O que se

confirma? O que se confirma é que neste Estado servidor público não tem valor.

Servidor público, para o choque de gestão, para os doutores do mercado, não tem

valor. Parece que eles insistem em permanecer no erro: Estado mínimo, mercado

máximo.

Farei aqui, rapidamente, a leitura do documento que a Uemg apresentou. Aliás,

trata-se de uma forma de valorizar a luta dos servidores da Polícia Civil, porque os

servidores públicos são um conjunto. Os servidores da Uemg dizem o seguinte: “A

direção da Faculdade de Educação, por meio do Ofício nº 87/2009, foi informada,

pela MM. Reitora, do não enquadramento das recentes solicitações de designações

de professores da unidade encaminhadas à direção do Campus BH em 24/3/2009,

nas duas situações no momento permitidas pela Seplag para designação de

professores.

As mencionadas designações foram propostas e encaminhadas em tempo hábil e

fundamentadas nas diretrizes vigentes praticadas na Universidade. Trata-se de

designações em razão de afastamentos de docentes previstos no conjunto da

legislação pertinente da Uemg, como, por exemplo, licença médica, transferência
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para outra unidade, ocupação de cargos de chefias de departamento e coordenação

de curso, qualificação profissional, algumas, aliás, anteriormente autorizadas e

publicadas no diário oficial ‘Minas Gerais’.

Além disso, foram necessárias designações devido à abertura de turmas especiais

para casos de adaptação curricular de alunos recebidos por transferência, conforme

prevê resolução da Reitoria da Uemg, bem como de alunos em regime de

dependência”. Inclusive, com a formação do novo curso de Políticas Públicas, foram

necessárias designações.

“O indeferimento das referidas designações tem repercussão negativa no

cumprimento das finalidades e funções básicas da Universidade, ensino, pesquisa e

extensão, e impedirá a execução integral das atividades acadêmicas previstas para o

primeiro semestre de 2009 na Faculdade de Educação. Além dos constrangimentos

moral, funcional e material advindos desse indeferimento, para o corpo docente,

cumpre destacar os prejuízos para a vida acadêmica dos discentes, dos alunos, uma

vez que os atos didáticos praticados pelos professores, cujas designações não foram

aprovadas, não têm validade legal. Nessa situação encontram-se 14 disciplinas

distribuídas em 11 turmas”. Quer dizer, 11 turmas estão ameaçadas de ter as suas

aulas interrompidas.

“O maior comprometimento, no entanto, relaciona-se aos alunos do 8º período, pois

a Universidade não terá condições de assegurar a conclusão do curso no tempo

previsto”.

Então, esse é mais um ato desse governo que quer justamente parar a educação

em Minas Gerais, que quer impedir que os servidores públicos deste Estado tenham

uma vida digna. E do que precisamos neste momento? Neste momento, em Minas

Gerais, é preciso uma ampla unidade de todos aqueles que querem um Estado

verdadeiramente funcional, que valorize o seu servidor, que invista no serviço público,

na educação, na segurança pública. Agora, para isso, temos de romper a barreira que

impera em Minas Gerais hoje, a barreira que consiste em achar que acima das

pessoas humanas, do servidor público, do povo de Minas Gerais está o mercado.

Esse deus mercado tem pé de barro e já cai pelas tabelas no mundo afora. E aqui,

em Minas Gerais, cairá também, porque haveremos de ter uma forte unidade de
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servidores e trabalhadores mineiros. Registro a nossa solidariedade aos servidores

administrativos da Polícia Civil de Minas Gerais.

* - 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.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência, mais uma vez, saúda todos os servidores

administrativos da Polícia Civil. A reivindicação da categoria é justa. A Assembleia

fica muito honrada com a presença dos servidores, fundamental para sensibilizar e

mostrar sua realidade a esta Casa. Gostaria também de registrar a presença, nas

galerias, e cumprimentar, saudar e parabenizar os Vereadores de Itabirinha, Anacleto

Gomes, Presidente da Câmara Municipal do referido Município, Edemir Lacerda,

Osvaldo Veloso, Eliéber Pedro e Aldimar Tardani. Parabenizo todos os Vereadores

de Itabirinha, que nos honram muito com a presença nesta Casa. Gostaria ainda de

registrar a presença, nas galerias, e de saudar e cumprimentar os Vereadores do

Município de Extrema, José Maria Couto, João Calixto Morais e Antônio Carlos Alves

Ferreira, que muito nos honram com sua presença.

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 3.750 a 3.752/2009,

da Comissão de Assuntos Municipais, e 3.753/2009, da Comissão de Segurança

Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Segurança Pública - aprovação, na 8ª Reunião

Ordinária, em 5/5/2009, dos Requerimentos nºs 3.619/2009, do Deputado Ruy Muniz,
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e 3.621/2009, da Comissão de Direitos Humanos, com a Emenda nº 1 da Comissão

de Segurança Pública; e de Transporte - aprovação, na 7ª Reunião Ordinária, em

5/5/2009, dos Requerimentos nºs 3.617, 3.618 e 3.624/2009, do Deputado Ruy

Muniz, 3.630/2009, da Comissão de Meio Ambiente, e 3.634 a 3.636 e 3.638 a

3.644/2009, da Comissão de Participação Popular (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso

XXXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos da Deputada Maria Tereza

Lara (2) solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 1.067/2000 e

1.947/2004; 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 898/2007; e, nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento

Interno, requerimento do Deputado Sargento Rodrigues e outros solicitando a

convocação de reunião especial para homenagear a Associação dos Praças Policiais

e Bombeiros Militares de Minas Gerais - Aspra-PM-BM - pelos 42 anos de sua

fundação.

Questão de Ordem

O Deputado Doutor Rinaldo - Sr. Presidente, cumprimento os Vereadores da

Câmara Municipal de Divinópolis pela audiência pública realizada ontem nessa Casa,

a pedido do Vereador Beto Machado. Os Deputados foram convidados a prestar

contas das suas verbas parlamentares, dos seus trabalhos e das suas ações para

Divinópolis. Estivemos lá, com o Deputado Domingos Sávio. Tivemos o prazer de

conversar com a população da nossa cidade, naquela Casa da qual também fui

Vereador, e mostrar os recursos que tivemos na primeira metade do nosso mandato e

as disposições das nossas verbas para Divinópolis. Tivemos o prazer de também

falar sobre nossos trabalhos, nossas influências junto ao Executivo para que a cidade

continue crescendo e levando melhor condição de vida àquela população. Tive o

prazer de dizer, naquela Casa, que empregamos a maioria das verbas parlamentares

em Divinópolis, pois essa cidade é sede da macrorregião Centro-Oeste. Quando

destinei verba para o Hospital São João de Deus, atendemos não só Divinópolis mas

também toda a região Centro-Oeste, uma vez que é o hospital-sede da macrorregião,
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e todas as cidades vizinhas encaminham pacientes para serem internados lá, pelo

SUS. Quando destinamos verbas para o Hospital do Câncer, o nosso objetivo era

atender não só Divinópolis, mas toda a região. Também indicamos verbas para a

segurança pública, para as Polícias Militar e Civil, mais uma vez para atender não só

Divinópolis, mas toda a região. Temos verbas indicadas para atender a Uemg e o

Nesp - verbas para toda a região. Foi uma prestação de contas ocorrida num

ambiente agradável. Aquela Casa está de parabéns, que isso aconteça por mais

vezes. Salvo engano, foi a primeira vez que a Câmara Municipal de Divinópolis se

mobilizou para convidar os Deputados a prestar contas, ou seja, dar satisfação à

população de Divinópolis dos trabalhos realizados nesta Casa nos primeiros dois

anos. Espero que no ano que vem tenhamos esse convite renovado e assim

sucessivamente, para que a população tenha a certeza de que estamos aqui

representando, bem, Divinópolis, o Centro-Oeste mineiro. Mais uma vez, quero

cumprimentar aquela Casa e o Vereador que teve a iniciativa dessa audiência

pública, o Vereador Gilberto Machado. Um abraço a todos os Vereadores de

Divinópolis. Muito obrigado, Presidente.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Domingos Sávio,

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o

requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado

Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio* - Muito obrigado, Sr. Presidente. Colegas Deputados,

todos que nos acompanham pela TV Assembleia e, de modo especial, servidores da

área de segurança pública, aos quais manifestamos nossa solidariedade e

compreensão. De fato, temos muito o que caminhar para chegar a um tratamento

mais justo, e nesse aspecto a questão salarial é fundamental. Isso deve estar sempre

na nossa pauta e na nossa preocupação. Espero que juntos busquemos soluções

para esse e outros problemas.

Ainda na semana passada, debatíamos aqui, numa audiência pública que tomei a

iniciativa de propor e que se realizou, a situação semelhante de servidores de uma

área extremamente importante, de educação especial, isto é, dos que atendem

crianças portadoras de deficiência nas Apaes ou nas escolas especiais. São crianças
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que precisam de atenção diferenciada, além da atenção dos professores, e que

precisam de fonaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos etc.

Esses profissionais mostraram, assim como os servidores da área administrativa da

segurança pública, que aqui também trazem uma situação preocupante, que muitas

vezes os servidores continuam na área pública porque já têm uma paixão, um

compromisso e uma história de vida com ela. A situação salarial deles, em alguns

casos, requer uma atenção diferenciada, porque a situação é diferenciada, e

diferenciada de uma forma injusta. É preciso corrigir essa injustiça.

Faço essa referência para dizer que, a exemplo de vocês, que estão com uma

situação salarial que, com justiça, precisa ser revista, os servidores da audiência

pública a que me referi, educadores e ao mesmo tempo profissionais de saúde, têm

uma jornada de 30 horas de trabalho - maior que a jornada de um professor, que já

ganha muito mal - e ganham menos que um professor. Além disso, são todos

profissionais de saúde de nível superior, com um piso salarial da ordem de

quinhentos e poucos reais, o que torna impossível a vida deles. Sei que a situação de

vocês chega a ser mais aflitiva ainda, por isso esperamos, numa matéria como essa,

estar todos unidos para encontrarmos uma solução.

Sr. Presidente, nessa linha de união, quero confraternizar-me com o Deputado

Doutor Rinaldo, já que estamos juntos num processo de harmonia e trabalho nas

regiões em que atuamos e, de modo especial, em Divinópolis, onde tivemos a alegria

de ser Vereadores juntos. Posteriormente, tive a felicidade de ser Prefeito da nossa

querida Divinópolis. E hoje, sendo Deputado e tendo uma obrigação com toda Minas

Gerais, mas, obviamente, conhecendo como conhecemos as dificuldades de

Divinópolis, trabalhamos juntos por aquela terra. Ontem tivemos a oportunidade de,

em audiência pública na Câmara Municipal, convidados que fomos pelos Vereadores

de Divinópolis, prestar contas, mostrar o que conseguimos fazer, e, na medida em

que nos unimos, o resultado com certeza aparece. Foi com alegria que constatamos

que o volume de recursos, de ações, de serviços para melhorar a saúde, para

melhorar a educação, para melhorar a segurança pública, e as obras públicas que

conseguimos para o Município, nos últimos anos, são recordes em níveis jamais
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vistos na história do nosso Município. Isso é benefício para o povo, e é essa a função

do representante aqui neste Parlamento.

Diria que o Deputado tem três funções essenciais, como todo legislador tem. Às

vezes o cidadão faz uma reflexão rápida, até por analogia com o nome - Poder

Legislativo, legislador, Deputado - e tem a ideia de que a nossa função única é

legislar, o que é um grande equívoco. Essa é uma das funções, diria que tão

relevante quanto as outras. Temos a missão de legislar, de cuidar para que a

legislação sirva ao interesse do nosso povo, aperfeiçoá-la, debater com o governo do

Estado a necessidade de mudança. A própria questão salarial só se muda em função

de lei de iniciativa do Executivo, por força constitucional, senão este Plenário teria

que estar lotado para esse debate, e a solução para o problema teria que ser

encontrada quem sabe hoje ou esta semana. Mas o certo é que, em alguns aspectos,

o Poder Legislativo fica limitado. Há razões de ordem constitucional para isso, mas é

nosso dever legislar.

E é nosso dever - o segundo pilar - fiscalizar, verificar se há uma distorção, se há

uma injustiça salarial, se algo não está sendo atendido adequadamente, se há uma

demanda. É um exercício fundamental da nossa vida parlamentar e é um princípio

constitucional. Eu, que sou da base do Governador Aécio Neves, para discutir um

assunto ou verificar se algo precisa ser corrigido, ser melhorado, não tenho que

necessariamente ser da Oposição. Às vezes o verdadeiro companheiro é aquele que

está preocupado em identificar alguma falha e buscar a sua solução. Nunca tivemos

nenhum receio de fazer isso. Sempre procuramos ser aliados, leais, e essa é uma

característica minha, sou absolutamente leal. Num momento mais difícil, num embate

mais caloroso, procuro manter a minha lealdade. Isso é princípio de vida. Agora,

lealdade é muito diferente de subserviência. Lealdade é você ser companheiro,

especialmente para buscar as soluções e para avançar. E isso inclui o nosso dever

de sermos agentes fiscalizadores, para buscarmos um funcionamento adequado da

estrutura pública.

O terceiro pilar é o da representação. Somos um interlocutor, um representante, um

despachante, alguns dizem, de luxo. Não considero de luxo, o verdadeiro político

deve estar no meio do povo, deve prestar contas, como fizemos ontem, tem que ser
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acessível. Vocês devem ter observado que coloquei meu celular no silencioso, não

sei se isso foi filmado, mas vocês viram que operei meu celular quando comecei a

falar. Nesse pequeno período, deixo de atender a meu telefone, mas, fora isso,

atendo o dia inteiro, em fins de semana, à noite e falo com Minas Gerais inteiro,

porque represento o povo deste Estado. Esse terceiro pilar da representação é

essencial: falamos pelo povo mineiro, buscamos solução para o seu sofrimento. Na

sexta-feira terei a alegria de estar na inauguração de uma escola. Agora, há poucos

minutos, uma Diretora me convidava, agradecida pelo nosso trabalho em buscar

solução para a escola que tinha problemas seriíssimos, desde infiltrações até uma

absoluta falta de condição para que os alunos e os professores ali atuassem.

Portanto, quando representamos e buscamos, na Secretaria de Educação, a reforma

de uma escola, quando representamos e buscamos solução para construir um posto

de saúde, para melhorar a segurança pública, para adquirir um equipamento

adequado numa delegacia ou num quartel da Polícia Militar, uma viatura, uma

condição de trabalho para o servidor público, para o cidadão, o asfalto na sua porta,

essas reivindicações são legítimas.

Não é o Deputado que faz, pois ele não é Poder Executivo, mas representa as

pessoas, porque não é possível que cada cidadão fale, por si, ao Governador, assim

como cada cidadão não fala ao Prefeito nem ao Presidente da República. O seu

interlocutor, o seu representante é o homem ou a mulher com assento nesta Casa. E

é isso o que procuramos fazer a cada dia.

Por isso, meu prezado companheiro de trabalho Doutor Rinaldo, ontem foi um dia

tão gratificante. Surpreendi-me ao constatar que, nos 20 minutos que me foram

dados, foi impossível listar, ainda que de forma absolutamente sintética, o número de

obras, serviços e atividades que conseguimos produzir em benefício do povo de

Divinópolis. Como o Rinaldo testemunhou, cheguei a transpirar de tão rápido que

falava. Eram inúmeras coisas. Para dar um exemplo, no período em que estamos

nesta Assembleia de Minas, conseguimos a reforma, a ampliação e a melhoria em 31

das 33 escolas estaduais que a cidade possui. As duas que não foram beneficiadas

funcionam em prédios alugados, e obviamente o Estado não poderia fazer

investimentos nelas. Em relação a esses dois prédios alugados, estamos trabalhando
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pela construção de novos prédios. Todas as outras escolas receberam benfeitorias.

Alguém poderia dizer que isso é rotina, mas não é verdade: havia ali escolas que não

viam uma reforma há 30 anos, escolas em que os alunos já estavam tendo aulas ao

ar livre, escolas cuja situação era de absoluto risco para a saúde do aluno. Lembro-

me com clareza de uma delas, Deputado Doutor Rinaldo, a do Belo Vale, que foi

interditada pela Vigilância Sanitária do Município, que foi ao local e fechou a escola

por falta de condição de funcionamento, pois havia risco de desabamento.

Na verdade, então, é importantíssima a ação do representante, aliada a um governo

que faz. Aliás, nesse aspecto, temos de reconhecer que o governo Aécio Neves

aplicou o maior volume de investimentos já visto nos últimos anos, para melhorar toda

a estrutura da rede educacional de nosso Estado. Também, se falarmos em saúde,

Deputado Doutor Rinaldo, veremos que a situação é a mesma. No primeiro ano de

governo, o Orçamento da saúde em Minas Gerais era de R$500.000.000,00; neste

ano, o Orçamento chegou à casa de R$2.000.000.000,00. Obviamente a inflação não

foi de 400%, o que houve foi um crescimento de investimento. É certo que ainda

precisamos de mais, mas é importante fazer uma reflexão sobre nosso avanço, até

para que tenhamos ânimo e convicção de que, unindo-nos e trabalhando na direção

certa, poderemos resolver os outros problemas. É este o espírito que nos tem

motivado para a vida pública: o espírito de trabalhar com seriedade, aliando-nos aos

demais companheiros, indiferentemente do partido político, e buscando fazer

parcerias. Ontem mesmo, antes de ter o prazer de estar em Divinópolis, fui ao

Secretário de Obras de Minas Gerais, Dr. Fuad, acompanhando o Prefeito de

Formiga, do PT, que me solicitou que marcasse uma audiência com o Secretário de

Obras no intuito de conseguirmos algumas coisas para a cidade. Lá fui eu, ao lado de

um Prefeito do PT, e saímos de lá felizes, certos de que conseguiremos o que

pedimos. Formiga sonha em ter o seu aeroporto pavimentado, iluminado e em

condição adequada para servir a toda aquela grande região - lembrando que ele não

vai servir apenas a Formiga, mas também a Arcos, a Pains, a Córrego Fundo e a

outras cidades, atendendo ao turismo do entorno do Lago de Furnas. O Prefeito

Aluísio estava preocupado, porque já fez até o projeto, por iniciativa própria, já estão

anunciando obras, e não havia perspectiva de que essa obra pudesse ser realizada, a
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não ser alguns boatos. Em nossa conversa, o Secretário nos informou que realmente

não havia ainda recursos definidos para a obra. O Prefeito argumentou que teve

notícia da liberação de recursos do Proar, do governo federal. O Secretário verificou e

nos informou, com 100% de certeza, que não havia vindo nenhum centavo.

Mas fizemos a ele um apelo: “Secretário, em Divinópolis a obra está sendo

executada, são R$12.000.000,00, e sei que a situação era a mesma”. Ele disse: “De

fato, também não veio nenhum centavo do governo federal para esses aeroportos”.

Eu já havia levado o caso de Divinópolis ao Governador Aécio Neves. Tínhamos uma

linha comercial ligando Divinópolis a São Paulo, e isso é importante para o

desenvolvimento da região e a geração de empregos, mas essa linha comercial

acabou sendo desativada, em boa parte por falta de condições adequadas do

aeroporto. Então sensibilizamos o nosso Governador e o Secretário, e as obras já

estão em andamento, e não há nenhum recurso do governo federal, é bom frisar.

Ontem houve um equívoco na reunião da qual o Doutor Rinaldo participou, onde

alguém insistia que as obras do aeroporto de Divinópolis estavam sendo feitas com

recursos federais. Temos de saber dar o mérito a tudo que é devido ao governo

federal, que tem feito grandes parcerias, e nunca tenho constrangimento de dizer

isso, pois é natural, o governo federal tem a maior parte da arrecadação de todo o

país. Ele fica com quase 70% dos impostos de Minas. Alguém pode pensar que estou

dizendo que o governo federal fica com mais porque reúne impostos de todos os

Estados, mas, em Minas Gerais, quase 70% de tudo que pagamos de impostos vai

para o governo federal. Ora, o que ele vai fazer com esse dinheiro? Pode até

emprestar um pouco para o FMI se estiver sobrando, mas antes tem de devolver para

o povo mineiro, para cada cidadão brasileiro. É natural que venha um pouco mais. No

entanto, especificamente para essa obra do aeroporto de Divinópolis, não veio

nenhum centavo. Foi mais uma conquista nossa, com a participação do Deputado

Rinaldo Valério, quando tivemos o apoio do Governador Aécio Neves.

Por isso, ao encaminhar o Prefeito de Formiga, fiz essa analogia para dizer o

seguinte: quando trabalhamos para o nosso povo, precisamos estar unidos, não

importa se somos do PT ou do PSDB. Além de pedir verba para as obras do

aeroporto, pedimos um complemento para a recuperação dos estragos que as
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enchentes fizeram em Formiga. O governo do Estado já mandou R$500.000,00, mas

pedimos mais R$500.000,00 pelo menos, porque os estragos foram muito grandes.

Já conseguimos R$2.500.000,00 para Divinópolis, cidade maior e onde os prejuízos

foram maiores. As duas são cortadas por rios que transbordaram, e tenho certeza de

que teremos o apoio do governo do Estado para atender, de uma forma mais intensa,

a nossa querida cidade de Formiga.

O tempo não me permite, mas poderia fazer referência a uma centena de cidades

pelas quais trabalhamos. Não para me gabar, pois essa é nossa obrigação, mas para

dizer que os resultados chegam quando trabalhamos com seriedade e conseguimos o

apoio do nosso Governador para que isso se viabilize. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Almir Paraca) - Vem à Mesa requerimento do Deputado

Gilberto Abramo, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos

termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Getúlio Neiva. A Presidência defere o

requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado

Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Obrigado, Sr. Presidente, Deputado Weliton Prado,

bravo companheiro, lutador e defensor do consumidor em Minas Gerais, que nos

ajuda, nessa coligação com o PMDB, a defender os interesses do nosso povo. Mais

uma vez, cumprimento o pessoal da Polícia Civil e reafirmo que estaremos a postos,

sempre trabalhando pela solução mais rápida possível do problema dos baixos

salários.

Amanhã teremos a felicidade de viajar para Novo Oriente de Minas com o

Governador em exercício, Dr. Anastasia, o Secretário de Estado da Sedese e o

Diretor do DER, a fim de inaugurar um dos maiores trechos de rodovia do nosso

Estado beneficiado pelo Proacesso. São 88km de rodovia asfaltada que serão

inaugurados nesta quinta-feira, às 11h30min, em Novo Oriente de Minas, ligando a

BR-116 - a Rio-Bahia - a Pavão. Tivemos a felicidade, como Deputado, Prefeito e

Presidente da Associação de Municípios da região, de participar da inauguração do

primeiro trecho, ligando Águas Formosas a Pavão.
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Agora vamos inaugurar Teófilo Otôni a Pavão, interligando todo o médio Mucuri,

cuja cidade-pólo é Águas Formosas. Neste instante, no meu gabinete estão os

Prefeitos de Malacacheta e Itaipé, a quem mando um abraço. Daqui a pouco

conversaremos mais sobre os interesses das cidades.

Gostaria, Sr. Presidente, de ressaltar a importância da visita do Governador em

exercício, Antônio Augusto Anastasia, que descerá no Aeroporto JK, em Teófilo

Otoni, às 10 horas, 10h15min, e seguiremos, em caravana, numa “van”, até Novo

Oriente de Minas. Essa inauguração se reveste de uma importância um pouquinho

maior que as demais porque se trata de uma rodovia grande, extensa - 88km -, numa

região muito pobre. Alguma ligações são importantes, mas essa, para a nossa região,

Deputado Almir Paraca, é realmente muito importante.

No ato dessa inauguração haveremos de também comemorar um outro episódio: o

Projeto Travessia, um dos mais importantes do governo do Estado, de ajuda aos

pequenos Municípios, com recursos nas áreas de saúde, educação, formação

profissional, melhoras de condições do povo, e até R$800.000,00, em cada

Município, de investimento em infraestrutura. São R$5.000.000,00 para cada

Município incluído no Projeto Travessia no período de um ano.

A primeira etapa foi feita em 2007, com os Municípios de Governador Valadares e

Ribeirão das Neves; conseguimos incluir Setubinha, Franciscópolis e Jampruca, três

Municípios da nossa região. Na segunda etapa, mais 35 Municípios, e conseguimos

incluir 27 cidades da nossa região. A terceira etapa, nos últimos 30 dias, cobriu seis

Municípios, e incluímos cinco da nossa região. No total das cidades que estão

recebendo o Projeto Travessia, 41 beneficiadas no Estado, as nossas regiões do Vale

do Mucuri e do Jequitinhonha estão recebendo investimentos em 32 Municípios, o

que é realmente um diferencial que nos ajudará a reduzir a desigualdade existente

entre essas regiões deprimidas e as demais regiões de Minas Gerais. A nossa alegria

de estar aqui comunicando isso ao povo da nossa região é em consequência desse

largo benefício.

Caro Deputado Almir Paraca, nessa segunda etapa beneficiaremos as cidades de

Angelândia, Aricanduva, Berilo, Caraí, Chapada do Norte, Francisco Badaró, Itinga,

Jenipapo de Minas, Joaíma, José Gonçalves de Minas, Novo Cruzeiro, Palmópolis,
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São Gonçalo do Rio Preto e Virgem da Lapa, no Vale do Jequitinhonha. No Vale do

Mucuri, os seguintes Municípios: Bertópolis, Catuji, Frei Gaspar, Fronteira dos Vales,

Itaipé, Ladainha, Novo Oriente de Minas, Ouro Verde de Minas, Pavão, Poté, Santa

Helena de Minas, Serra dos Aimorés e Umburatiba. No último mês, conseguimos

adicionar seis Municípios ao Programa Travessia e, desses seis, Botumirim, que não

está na nossa região, Cristália, Itacambira e Padre Carvalho, no Norte de Minas.

Além desses, Nova Belém e São João de Manteninha, no Vale do Rio Doce. Na

última etapa, Botumirim, e, dos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha, Caraí, Itinga,

Joaíma, Pavão e Poté.

É uma alegria muito grande podermos comunicar esses benefícios, além de outros

que já recebemos. No Programa Cisternas, nada mais, nada menos que 31

Municípios do Vale do Jequitinhonha foram beneficiados pelo Estado, através do

Idene e da Sedvan. É uma alegria poder estar lá para receber esses benefícios, com

todos os Prefeitos e Deputados majoritários da região. E estar juntos, trabalhando,

para comemorar essas conquistas, que são muito importantes para os Vales do

Mucuri e do Jequitinhonha.

Quero lamentar apenas, Sr. Presidente, que Teófilo Otôni, a minha sede, a minha

base, não pode ser aquinhoada com esses benefícios, pois temos lá muitas

dificuldades administrativas que impossibilitam a cidade de recebê-los. Nestes quatro

anos e quase quatro meses, a cidade nunca esteve adimplente. Numa semana,

estava adimplente; na outra, inadimplente. Não há um controle das finanças públicas.

A cidade não consegue ser incluída nos projetos. O mais terrível, Sr. Presidente, é

que recursos do PAC foram alocados pelo Presidente Lula em grande volume:

inicialmente, R$30.000.000,00. Depois, em razão da incapacidade da Prefeitura para

endividar-se e pagar, reduziram para R$15.000.000,00. Daí, reduziram para

R$8.000.000,00, e até agora praticamente nada se fez. Não foram realizados sequer

10% das obras do PAC no Município de Teófilo Otôni, que é cidade-polo. Isso é

lamentável e preocupa-nos bastante, pois lutamos por uma região.

Aproveitamos o final desta nossa fala para solicitar encarecidamente à Prefeitura de

Teófilo Otôni que, neste novo mandato, que foi conquistado com base na propaganda

em cima da Zona de Processamento de Exportações - ZPE -, permita-nos ajudar, ou
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seja, que nos ajude a ajudar Teófilo Otôni, pague suas dívidas e seus compromissos

em dia e tenha seus cadastros abertos, para ali colocarmos os recursos. Não há

como pô-los numa cidade que, há quase dois anos e meio, recebeu um dinheiro para

asfaltar a Turma 37, mas até hoje a obra não se iniciou. Não há como ajudar uma

cidade que recebeu uma emenda de R$1.000.000,00 e outra de R$400.000,00 para a

reforma de um mercado, a qual se prolonga há quase um ano e não sai do lugar. O

governo federal deu-nos um restaurante popular, que está na dependência da

reforma do mercado e deverá ser feito no 2º andar - a reforma, embaixo, e o

restaurante popular, em cima. O dinheiro foi colocado à disposição, mas não

pudemos aplicá-lo.

É lamentável falar aqui sobre esses benefícios que estamos tendo. Vamos passar

em Teófilo Otôni amanhã. Pegaremos uma “van” e iremos direto para Novo Oriente,

pois não temos nada para comemorar na nossa Teófilo Otôni. Lamentavelmente,

estamos com 32 cidades dos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha beneficiadas pelo

Projeto Travessia, e não podemos comemorar isso em Teófilo Otôni.

Comemoraremos pelo menos a estrada que liga Pavão à BR-116, no Município de

Teófilo Otôni, e atende nada menos do que sete Municípios. Essa é uma estrada

importantíssima. Por isso, Sr. Presidente, estamos felizes.

Aproveitando que o Deputado Almir Paraca assumiu a Presidência da reunião,

voltaremos à velha tecla de que trabalharemos para que o Luz para Todos seja

efetivado também naquela região. Só para se ter uma ideia, o Município de Novo

Oriente de Minas, onde estaremos amanhã para inaugurar o Proacesso, não recebeu

uma ligação sequer do Luz para Todos nesta fase do chamado “turn key”.

Envidaremos esforços para que todos os Municípios do Mucuri e do Jequitinhonha,

assim como os da região de V. Exa., sejam aquinhoados com esse benefício, que, a

propósito, é amplo, com uma participação de 25% do governo federal, em dinheiro. É

preciso aproveitar o Luz para Todos a fim de termos a possibilidade de não apenas

iluminar, mas também garantir a colocação de equipamentos para melhorar a

produção rural.

V. Exa. tem feito uma defesa magnífica do Luz para Todos. Tenho obrigação de

participar dessa sua luta. Como fui coordenador do programa durante algum tempo,
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tenho até o dever de prestar-lhe informações no momento em que as obtiver, para

que juntos sensibilizemos o grupo gestor de Furnas que controla Minas Gerais, Bahia

e Espírito Santo, a fim de formatarmos um convênio ainda este ano. Já falamos isso

uma vez. Estamos aqui para hipotecar solidariedade absoluta a V. Exa. nessa luta

pelo Luz para Todos e servir de ponte com a Cemig, no intuito de que o governo do

Estado também cumpra com a sua obrigação de formatar esse terceiro convênio, a

fim de que cheguemos ao final de 2010 com aquela sensação gostosa do dever

cumprido para com os nossos conterrâneos, especialmente os ruralistas que

precisam receber esse empuxo. Na verdade, se hoje o Brasil tem uma condição

excepcional de enfrentamento da crise internacional, isso se deve ao agronegócio e à

produção agropecuária deste país. Não podemos nos esquecer de que, neste

momento, a agricultura familiar recebe um empuxo diferenciado e precisa honrar

esses recursos. Os recursos federais que chegam para a agricultura familiar

certamente serão mais bem aproveitados se estivermos equipados com energia

elétrica em todas as propriedades rurais do Estado. V. Exa tem razão nessa luta, na

qual me engajo.

Agradeço a oportunidade de poder tocar nesse assunto e, sobretudo, de poder

compartilhar com V. Exa. a possível vitória que, com certeza, teremos antes do final

deste ano. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Vem à Mesa requerimento do

Deputado Almir Paraca, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A

Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a

palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Cumprimento o Sr. Presidente, as Sras. Deputadas, os

Srs. Deputados, o público presente nas galerias, o pessoal dos cargos administrativos

da Polícia Civil e todos os que nos assistem pela TV Assembleia neste instante.

Inicialmente, Sr. Presidente, aproveito a presença no Plenário do Deputado Getúlio

Neiva para reforçar o chamamento para a audiência pública a realizar-se na próxima

semana, na Comissão de Assuntos Municipais, com a finalidade de discutirmos com

todos os entes envolvidos no Programa Luz para Todos em Minas Gerais, inclusive

com a representação de Furnas. Que possamos, de fato, compreender exatamente o
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que vem acontecendo e, na linha do que o Deputado Getúlio Neiva acaba de colocar,

possamos rumar para a construção de uma solução que - entendemos assim - passa

por um novo contrato. Isso para dar cabo de um grande volume - este é o nosso

entendimento a partir das informações que temos -, próximo ou acima de 50 mil

ligações, que estão a descoberto no atual contrato, que alcança 55 mil ligações.

Sabemos e reconhecemos o muito que já se fez no Luz para Todos em Minas.

Acima de 200 mil ligações, do início do programa até aqui. Isso é muito importante, é

uma quantidade de ligações considerável. Quem, há alguns anos, vem

acompanhando esse problema, essa dificuldade do acesso à energia elétrica no

interior do Estado, sabe o quanto é significativo falar-se em 200 mil ligações no Luz

para Todos até aqui. Mas não é possível admitir que o programa, que já foi

prorrogado de 2008 para 2010, corra o risco de se encerrar no final do ano que vem,

no final do governo Lula, sem alcançar o seu pleno objetivo, contido no seu nome,

que é o de ofertar energia elétrica a todos - não só a alguns, mas a todos aqueles que

residem, que trabalham no meio rural.

Hoje mesmo, conversando com um Secretário da Prefeitura de Buritizeiro, tivemos

a informação de que lá ainda há uma demanda, toda conferida e cadastrada, de

1.200 ligações a serem feitas no Luz para Todos. Está prevista pelo planejamento da

Cemig a realização, até o final do ano, de 50 ligações - e nada no ano que vem.

Portanto, a cidade de Buritizeiro, assim como as de Paracatu, Arinos, Formoso,

Brasilândia, Bonfinópolis, Natalândia, Dom Bosco e muitas outras da nossa região,

está com demanda muito grande e sem previsão nenhuma de atendimento. É a

mesma realidade no Norte de Minas, no Jequitinhonha e no Vale do Mucuri, como

acaba de colocar o Deputado Getúlio Neiva. São muitos e muitos Municípios,

principalmente nessa região mais empobrecida do Estado.

É isso que queremos esclarecer nesta Casa, em audiência pública, na próxima

semana, no dia 13. Deixo o convite, extensivo a todas as lideranças, Prefeitos,

Presidentes de Câmaras, Vereadores, lideranças comunitárias e classistas dos

proprietários ou trabalhadores rurais para que venham a essa audiência, a fim de

darmos o tom e o peso da realidade do nosso interior, que ainda acredita que o

programa Luz para Todos seja concluído com chave de ouro. Conseguiremos
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efetivamente realizar todas as ligações de energia elétrica para aqueles que moram

no meio rural e estão ávidos por esse atendimento.

Sr. Presidente, queremos retomar uma discussão que ocupa as galerias com a

presença dos servidores da Polícia Civil do quadro administrativo, pois entendemos

que o que está acontecendo em Minas Gerais é muito grave e precisa ser resolvido.

Não é possível que convivamos com um grande número de servidores, de várias

pastas, se não de todas as Secretarias de Estado, com vencimentos como estes. São

muitos, estou com a relação deles em mãos. Temos recebido - eu, o Deputado

Weliton Prado, vários de nós, se não todos os Deputados da Bancada do PT e do

PCdoB -, periodicamente visitas de diversas organizações classistas do servidor

público, sindicais, trazendo os contracheques para demonstrar a situação em que

está o servidor público deste Estado. O vencimento básico deste aqui, por exemplo, é

de R$340,67. Não é possível admitir que um Estado como Minas Gerais, um Estado

significativo da nossa Federação, certamente a síntese do Brasil, esteja submetendo

o seu funcionalismo a esse nível de remuneração. Só dá para admitir que isso esteja

acontecendo em virtude de ter imperado não só em Minas e no Brasil mas,

infelizmente, praticamente em todo o mundo, nas últimas décadas, uma visão de

Estado mínimo. Uma visão de reduzir o Estado ao “minimum minimorum”, àquilo que

efetivamente garanta o básico, o fundamental, e deixe a sociedade ao sabor do

mercado. Essa é a visão que trouxe esta realidade, de termos servidores com essa

remuneração. E não são poucos, repito, são muitos. Aqui há um paradoxo, pois

estamos diante dos servidores administrativos da Polícia Civil, que trazem a sua justa

reivindicação, e a área de segurança pública. Nas discussões que se estabeleceram

sobre o papel do Estado, sobre quais as áreas em que ele deve estar presente, deve

atuar e deve garantir os serviços básicos prestados à população, é uma das áreas

que nunca entrou nessas discussões. Se há uma área em que há consenso não só

no Brasil mas em todo o mundo, é essa. Mesmo durante o império do neoliberalismo,

que fez tanto mal no mundo inteiro, sacrificando a qualidade dos serviços públicos,

sacrificando a proteção mínima do cidadão, a garantia básica da cidadania, a área de

segurança pública nunca foi questionada e nunca se perguntou se o Estado deveria
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ou não assumi-la, porque segurança pública é efetivamente tarefa, atribuição e

competência do Estado.

Portanto, estamos solidários com vocês e cumprimentamos o Francisco José

Guimarães Filho, Presidente da Comissão dos Servidores de Carreiras

Administrativas da Polícia Civil, na pessoa de quem abraçamos todos vocês.

Registramos que, infelizmente, esse quadro não é exclusivo da Polícia Civil.

Há várias semanas, apresentamos requerimentos e solicitamos apoio para agendar

as audiências públicas, atualizar essa discussão e colocar na agenda da Assembleia

Legislativa o encaminhamento de soluções. É interessante percebermos que, quando

se trata de situações como essa, ninguém vem à tribuna, fala publicamente, procura a

imprensa ou fala diretamente com os servidores. Nenhum colega desta Casa nega

apoio ou diz o contrário - que a reivindicação não seja justa, que não seja necessário

promover uma correção urgente. Mas é preciso dizer com clareza que, se esta Casa

não colocar o assunto na pauta, não assumir de fato essa situação, não conversar

com o Governador e o Vice-Governador, criando condições sensíveis para se fazer

um ajuste, infelizmente não avançaremos.

Tenho me reunido principalmente com profissionais da educação e acredito que,

enquanto a sociedade mineira não se convencer de que é preciso remunerar bem

seus servidores, para que prestem bons serviços, garantindo não apenas a rede de

proteção social, mas os serviços básicos de qualidade, não teremos o convencimento

e a pressão necessários, porque, num regime democrático, é preciso pressão,

organização e mobilização social para garantir as conquistas.

Sr. Presidente, três requerimentos estão tramitando nesta Casa, solicitando

audiência pública com o objetivo de conhecer e debater a atual situação salarial e

funcional do servidores técnicos e analistas administrativos do Estado de Minas

Gerais, lotados na Secretaria de Estado de Educação, na Polícia Militar, na Polícia

Civil, no Corpo de Bombeiros, na Defensoria Pública e em outros órgãos. A

justificativa já foi apresentada aqui. Há um pedido de audiência pública específico

para discutir a situação dos técnicos e analistas da Secretaria de Estado de

Educação e outro para discutir a situação do pessoal da Cemig quanto à composição

do quadro funcional, à segurança do trabalho, à prevenção de acidentes, à
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centralização das atividades administrativas, ao atendimento aos usuários e à

realização de concurso público. Os profissionais da Cemig também estão realizando

encontros em várias cidades do interior exatamente para consolidar esse quadro e

contribuir para esse momento de discussão da Assembleia.

Sabemos que o governo estadual tem avançado em muitas situações e aprimorado

a sua gestão, o que está sendo reconhecido pelo povo de Minas Gerais. Hoje

poderíamos afirmar que o Brasil tem feito investimentos substantivos em

infraestrutura, tem tentado diminuir as desigualdades regionais, apesar de ainda não

haver resultados muito efetivos. Mas não é possível conviver com esse quadro de

remuneração tão baixo de amplo segmento de servidores do Estado, especialmente

porque várias e várias categorias já foram abrangidas, seus salários já foram

reajustados. É uma grande injustiça o que ainda está ocorrendo em relação a muitos

servidores que enfrentam situação precária no trabalho.

Acreditamos que é possível corrigir isso. Estamos otimistas em relação à

recuperação da economia nacional e da economia mineira. Esperamos que os

indicadores avancem no sentido de melhorar cada vez mais, a fim de recuperarmos,

de forma definitiva, a capacidade de investimento do Estado. E, assim, possamos

rapidamente promover os ajustes e as correções, conferindo dignidade salarial, mas,

acima de tudo, uma remuneração justa e condições adequadas para que os

funcionários públicos de Minas Gerais possam responder, oferecendo serviços

públicos à altura para todos os cidadãos do Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Questão de Ordem

O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, venho a esta tribuna, neste momento,

para manifestar meu profundo pesar pela morte, nesse último final de semana, do ex-

Deputado Simão Pedro Toledo, ex-Deputado que frequentou, por dois ou três

mandatos, esta Casa. Ele fez um trabalho que deixou aqui sua marca, uma liderança

importante no Sul de Minas, ex-Prefeito de Pouso Alegre, onde fez também um

belíssimo trabalho, marcando sua trajetória com um trabalho de competência,

honrado e digno, e que o trouxe para esta Assembleia Legislativa. Daqui, por

deliberação de seus pares, ocupou o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,

chegando, inclusive, a ocupar a Presidência daquela instituição. Portanto, Sr.
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Presidente, eu que tinha uma relação de amizade e de muito respeito com o ex-

Deputado Simão Pedro, manifesto aqui o meu pesar, levando á sua família, à sua

senhora e aos seus filhos os meus pêsames e trazendo a esta Casa minha palavra

de solidariedade à família de Simão Pedro e ao povo de Pouso Alegre que tão bem

sou representar nesta Casa e no Tribunal de Contas do nosso Estado. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 7, 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 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 22/4/2009

Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Rosângela Reis,

Cecília Ferramenta e Maria Lúcia Mendonça e os Deputados Walter Tosta e Ivair

Nogueira, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a

Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Walter Tosta, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e discutir e votar proposições da Comissão. A Presidente

acusa o recebimento das seguintes proposições, em turno único, para as quais

designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.118, 3.120 e 3.124/2009

(Deputado Walter Tosta) e 3.140/2009 (Deputada Cecília Ferramenta). Passa-se à 2ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 2.681 e

2.857/2008 e 3.023/2009 (relatora: Deputada Cecília Ferramenta); 3.068, 3.081,
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3.097, 3.102, 3.103, 3.106, 3.108 e 3.117/2009 (relator: Deputado Walter Tosta) e

3.071/2009 (relator: Deputado Ivair Nogueira), que receberam parecer por sua

aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os

Requerimentos nºs 3.546 e 3.592/2009. 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, solicitando seja realizada audiência pública em Ponte Nova

para discutir as demissões decorrentes do fechamento de filial da empresa Klabin

nesse Município e a possível criação de uma cooperativa para os trabalhadores

gerirem a empresa; e da Deputada Rosângela Reis (2), solicitando seja uma reunião

ordinária interrompida para ouvir convidados que discorrerão sobre o Dia

Internacional de Luta contra Acidentes e Doenças do Trabalho e as condições de

trabalho na atualidade; e seja enviada à Superintendência Regional do Trabalho e

Emprego e à Procuradoria Regional do Trabalho da 3ª Região cópia de ofício do

Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores na Indústria Energética de Minas Gerais -

Sindieletro-MG -, contendo denúncia relativa ao descumprimento da Norma

Regulamentadora nº 10 da Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e

Emprego. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 maio de 2009.

Rosângela Reis, Presidente - Walter Tosta - Cecília Ferramenta.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/4/2009

Às 9h33min, 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 Fábio Avelar. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento

do Deputado Gilberto Abramo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A



____________________________________________________________________________
319

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e comunica o recebimento da seguinte correspondência, publicada no “Diário do

Legislativo” do dia 9/4/2009: ofício do Deputado Cândido Vaccarezza, Coordenador

do Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis. O Presidente acusa o recebimento

das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:

Projetos de Lei nºs 3.152, 3.157, 3.176, 3.182, 3.192, 3.203, 3.211 e 3.212/2009

(Deputado Gilberto Abramo); 3.151, 3.154, 3.160, 3.169, 3.179, 3.186, 3.187, 3.204 e

3.216/2009 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 3.153, 3.158, 3.168, 3.172, 3.174, 3.177,

3.188, 3.207, 3.213 e 3.214/2009 (Deputado Delvito Alves); 3.155, 3.162, 3.181,

3.185, 3.191, 3.194, 3.200, 3.206, 3.209 e 3.210/2009 (Deputado Ronaldo

Magalhães); 3.156, 3.163, 3.165, 3.171, 3.175, 3.178, 3.183, 3.190, 3.197 e

3.202/2009 (Deputado Sebastião Costa); 3.159, 3.164, 3.170, 3.184, 3.189, 3.193,

3.198, 3.208 e 3.217/2009 (Deputado Chico Uejo); e 3.161, 3.166, 3.173, 3.180,

3.195, 3.196, 3.199, 3.201, 3.205 e 3.215/2009 (Deputado Padre João). 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,

pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei nºs 3.129 e 3.142/2009 (relator:

Deputado Padre João); 3.004 e 3.141/2009, ambos na forma do Substitutivo nº 1

(relator: Deputado Delvito Alves). Na fase de discussão do parecer do relator,

Deputado Delvito Alves, que conclui pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Resolução nº 3.168/2009, no 1º turno, o Presidente solicita

vista da matéria. São convertidos em diligência à Secretaria de Estado de Defesa

Social o Projeto de Lei nº 2.866/2008 (relator: Deputado Gilberto Abramo); à

Secretaria de Transportes e Obras Públicas o Projeto de Lei nº 3.055/2009 (relator:

Deputado Ronaldo Magalhães); à Seplag os Projetos de Lei nºs 3.126/2009 (relator:

Deputado Dalmo Ribeiro Silva) e 3.163/2009 (relator: Deputado Sebastião Costa); à

Seplag e ao Prefeito de Laranjal o Projeto de Lei nº 3.149/2009 (relator: Deputado

Chico Uejo); à Seplag e ao Prefeito Municipal de Martinho Campos o Projeto de Lei nº

3.210/2009 (relator: Deputado Ronaldo Magalhães). Os Projetos de Lei nºs 3.010,

3.092, 3.130 e 3.132/2009 são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do
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Deputado Delvito Alves, aprovado pela Comissão. O parecer sobre o Projeto de Lei nº

3.018/2009, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de prorrogação de prazo

solicitada pelo respectivo relator, Deputado Sebastião Costa. O Projeto de Lei nº

3.098/2009 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento da Deputada Ana Maria

Resende, aprovado pela Comissão. Os Projetos de Lei nºs 3.134 e 3.182/2009 são

retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Gilberto Abramo,

aprovado pela Comissão. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado

Gilberto Abramo, que conclui pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.148/2009, no 1º turno, o Presidente defere o pedido

de vista do 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, em turno único,

cada um por sua vez, os pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela

legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei nºs 2.310/2008 (relator: Deputado

Dalmo Ribeiro Silva); 2.927/2008 (relator: Deputado Ronaldo Magalhães, em virtude

de redistribuição); 3.027, 3.143, 3.146, 3.155, 3.185, este com a Emenda nº 1 (relator:

Deputado Ronaldo Magalhães); 3.127, 3.139, 3.153, 3.172, 3.174 e 3.214/2009

(relator: Deputado Delvito Alves); 3.137, este com a Emenda nº 1, 3.152 e 3.212/2009

(relator: Deputado Gilberto Abramo); 3.144, este com a Emenda nº 1, 3.166 e

3.205/2009 (relator: Deputado Padre João); 3.159, 3.164, 3.170, 3.184, 3.189/2009,

este com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Chico Uejo); 3.165/2009, este com a

Emenda nº 1, 3.171 e 3.190/2009 (relator: Deputado Sebastião Costa). Passa-se à 3ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados os requerimentos que solicitam sejam baixados em diligência ao autor os

Projetos de Lei nºs 3.145, 3.147, 3.150, 3.161, 3.162, 3.175, 3.176, 3.209, 3.213 e

3.215/2009. É aprovado requerimento do Deputado Célio Moreira em que solicita seja

solicitado ao DER-MG e ao IEF que se manifestem sobre o Ofício nº

1.483/2008/SGM, referente ao Projeto de Lei nº 2.439/2008, que cria a Estrada

Parque Caminhos do Sertão, localizada no interior do Parque Estadual da Serra do

Rola-Moça, abrangendo os Municípios de Belo Horizonte, Brumadinho, Ibirité e Nova
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Lima. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2009.

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

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/4/2009

Às 10h1min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite, Rômulo Veneroso e Tenente Lúcio, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João

Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Tenente Lúcio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência: ofícios do Sr. Paulo Alkmin, Ouvidor de Polícia, encaminhando

denúncia de possível envolvimento de policiais civis lotados na Delegacia de Polícia

de São João do Oriente, Ibirité, São Lourenço, Patrocínio, Patos de Minas, Itaúna,

Divinópolis e Itajubá, e de possível envolvimento do Delegado de Polícia, Cláudio

Geraldo, lotado na Delegacia de Polícia de São Nazareno; da Associação Minas-

novense de Promoção ao Lavrador e à Infância da Área Rural - Ampliar -, em que

solicita providências para a instalação de um posto policial no Distrito de Cruzinha,

bem como a presença ostensiva de policiamento no Bairro Dom Bosco; dos

funcionários e alunos da Escola Estadual de Indaiá, em que solicitam seja

disponibilizado um posto policial no Distrito de Baixa Quente; do Sr. Leandro Coelho

de Carvalho, Assessor da Defensoria Pública-Geral, em resposta ao Requerimento nº

3.408/2009; e de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, em 18/4/2009:

ofício do Sr. José Osvaldo Corrêa Furtado de Mendonça, Juiz Auxiliar da

Corregedoria - 2ª Região. 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
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os Requerimentos nºs 3.541, 3.545, 3.593 e 3.594/2009, todos com a Emenda nº 1,

da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados João Leite, Rômulo Veneroso e

Tenente Lúcio; e 3.552, 3.567, 3.568 e 3.607/2009. Submetido a discussão e votação,

é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.826/2008. 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 João Leite, Rômulo Veneroso e Tenente

Lúcio e da Deputada Maria Tereza Lara (3) em que solicitam seja convidado o chefe

do Detran-MG para prestar esclarecimentos a esta Comissão sobre a situação do

trânsito no Estado e emissão de carteiras de habilitação em Uberlândia; seja

realizada reunião para ouvir o Sr. Ronaldo Araújo Pedron, Subsecretário de

Atendimento às Medidas Socioeducativas; e seja realizada visita desta Comissão ao

citado Subsecretário; Padre João em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública, em Urucânia, para discutir a violência nesse Município; Dinis Pinheiro em que

solicita seja encaminhado pedido de providência ao Chefe da Polícia Civil para

elucidar as circunstâncias da morte da estudante universitária Júnia Aparecida da

Silva, no Município de Ibirité, no mês de abril; da Deputada Maria Tereza Lara em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública para apresentar as políticas

públicas do governo federal voltadas para a juventude de prevenção à violência.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2009.

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

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/4/2009

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo

Valadares, Célio Moreira e Juarez Távora, 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 Juarez
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Távora, dispensa a leitura da ata da reunião 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 as dificuldades enfrentadas por moradores e

comerciantes da região do Barreiro prejudicados pelas chuvas recentes; obter

esclarecimentos sobre as obras anunciadas pelo Governador do Estado e pela

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte para melhorias nos Córregos Barreiro, Olaria,

Jatobá e Bonsucesso e nos Ribeirões Arrudas e dos Porcos; apreciar a matéria

constante na pauta; e discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente

comunica o recebimento de ofício da Sra. Terezinha Soares e outros integrantes da

Comissão Municipal de Usuários do Transporte Coletivo do Município de Santa Luzia

em que solicitam seja realizada audiência pública para discutir o transporte coletivo

público na Região Metropolitana de Belo Horizonte; e da seguinte correspondência,

publicada no “Diário do Legislativo” nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios

dos Srs. Sebastião de Abreu Ferreira, Superintendente Regional do Departamento

Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT (substituto); Marcus Bicalho, Chefe

de Gabinete do Secretário de Transportes e Obras Públicas (9/4/2009); José Elcio

Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG (2) (9/4/2009 e 18/4/2009); Ronaldo

Scucato, Presidente do Sistema Ocemg-Sescoop-MG; e Jaime Martins, Deputado

Federal (18/4/2009). A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os

Srs. Murilo de Campos Valadares, Secretário de Políticas Urbanas de Belo Horizonte,

representando o Sr. Márcio Araújo de Lacerda, Prefeito Municipal de Belo Horizonte;

Henrique Braga, Vereador à Câmara Municipal de Belo Horizonte, representando a

Sra. Luzia Maria Ferreira, Presidente dessa Câmara; Rômulo Tomaz Perilli,

Secretário de Obras e Serviços Urbanos de Contagem, representando a Sra. Marília

Aparecida Campos, Prefeita Municipal de Contagem; Luiz Nogueira de Oliveira,

Assessor do Departamento da Região Metropolitana de Belo Horizonte da Copasa-

MG, representando o Sr. Márcio Augusto Vasconcelos Nunes, Diretor-Presidente

dessa Companhia; Antônio Claret de Oliveira e Leonardo Musso Velloso,

respectivamente Superintendente de Desenvolvimento Sustentável e Relações

Corporativas e Gerente da Prefeitura da Usina da Vallourec & Mannesmann,

representando o Sr. Flávio Roberto Silva de Azevedo, Diretor-Presidente dessa
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empresa; José Márcio Silveira Resende, Presidente da Associação Comercial do

Bairro Milionários e Adjacências, de Belo Horizonte; e Celso da Silva, líder do

Movimento Barreiro Vivo, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência

concede a palavra ao Deputado Célio Moreira, autor do requerimento que deu origem

ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados para que façam suas exposições. Registra-se a presença da Deputada

Maria Lúcia Mendonça. 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. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º

turno, do Projeto de Lei nº 3.005/2009 (relator: Deputado Juarez Távora, em virtude

de redistribuição). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os

Projetos de Lei nºs 2.694/2008 e 3.107/2009 com as Emendas nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça (relator: Deputado Adalclever Lopes), que receberam parecer

por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os

Requerimentos nºs 3.548, 3.566, 3.569, 3.589 e 3.591/2009. Submetidos a discussão

e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei nºs 2.843 e 2.846/2008. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2009.

Gustavo Valadares, Presidente - Rêmolo Aloise - Juarez Távora - Adalclever Lopes

- Irani Barbosa.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/4/2009

Às 9h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Fahim Sawan, e Delvito Alves (substituindo este ao Deputado Ruy Muniz, por
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indicação da Liderança do DEM), 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 Delvito Alves, dispensa a

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

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

apreciar proposições que dispensam a apreciação do Plenário e a apreciar

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofícios dos Srs. Dilzon Melo, Secretário de Desenvolvimento Regional e Política

Urbana, colocando-se à disposição da 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; Roberto Antônio Verônica, Presidente do Sindicato dos

Empregados em Estabelecimento de Serviços de Saúde de Belo Horizonte - Caeté -

Vespasiano - Nova Lima - Sabará - Sindeess -, levando ao conhecimento da

Comissão a situação dos empregados do Hospital São Francisco de Assis, na

Capital; Luís Márcio Araújo Ramos, Presidente da Fhemig, encaminhando à

Comissão o exemplar do “Relatório de Gestão 2008”. O Presidente acusa o

recebimento do Projeto de Lei nº 3.004/2009, no 1º turno, para o qual designou como

relator o 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. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 3.003/2009 (relator: Deputado Ruy

Muniz); e 3.084/2009 (relator: Deputado Doutor Rinaldo), que receberam parecer por

sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os

Requerimentos nºs 3.550 e 3.553/2009. Os Requerimentos nºs 3.543 e 3.544/2009

tiveram sua votação adiada, a requerimento do Deputado Fahim Sawan. Submetidos

a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de

Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.415, 2.903 e 2.952/2008; e 2.998/2009.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Registra-se, nesse momento, a presença do

Deputado Ruy Muniz. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
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requerimentos dos Deputados Padre João em que solicita seja realizada audiência

pública para debater a situação da saúde pública em Conselheiro Lafaiete, sobretudo

a situação do Hospital Maternidade São José, do Hospital Queluz e do Hospital São

Camilo; Ruy Muniz em que solicita seja realizada audiência pública para debater o

controle das infecções hospitalares no Estado e a ocorrência de bactérias super-

resistentes aos antibióticos; e Carlos Mosconi em que solicita seja realizada audiência

pública para discutir a epidemia de gripe suína que ameaça a saúde pública em todo

o mundo. São anexados os requerimentos dos Deputados Weliton Prado e Eros

Biondini ao requerimento do Deputado Carlos Mosconi, por guardarem semelhança

entre si. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 maio de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Rinaldo - Carlos Pimenta - Ruy Muniz.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/4/2009

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ivair Nogueira, Neider Moreira e João Leite (substituindo o Deputado Lafayette de

Andrada, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.

Está presente, também, o Deputado Antônio Genaro. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Neider Moreira, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e discutir e votar as 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

3.012/2009 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Neider

Moreira, 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
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os Requerimentos nºs 3.520, 3.525, 3.532, 3.570, 3.582 a 3.584 e 3.590/2009. Passa-

se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do

Deputado Carlin Moura, em que solicita seja realizada visita conjunta com a

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, às dependências do quadro

de apoio operacional da MGS, com a finalidade de verificar a situação dos

trabalhadores dessa empresa, objeto de denúncia das Comissões de Direitos

Humanos e de Participação Popular. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença 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 maio de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Ivair Nogueira - Neider Moreira - Padre João.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/4/2009

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza

Cruz, Gustavo Valadares, Rêmolo Aloise e Tiago Ulisses, membros da supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Hely Tarqüínio e Fábio Avelar.

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 representantes das Secretarias de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad -, e de Desenvolvimento

Econômico - Sede -, da Cemig, da Copasa-MG, da Codemig e da Gasmig, os quais

apresentarão relatório das atividades realizadas pelos respectivos órgãos em 2008,

bem como os planos e projetos para 2009, e comunica o recebimento de ofício do Sr.

José Natan Emídio Neto, Presidente da União Brasileira dos Caminhoneiros e Afins -

Subs -, solicitando empenho da Comissão, consoante manifesto encaminhado ao

Presidente Lula, para reduzir o preço do litro de óleo diesel e prorrogar as datas de

vencimento dos débitos dos proprietários de veículos de carga para com as

financeiras e o Estado, de modo a reduzir o risco de falências no setor. A Presidência
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interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Augusto Henrique Lio Horta,

Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável - Semad -, representando o Secretário, José Carlos Carvalho; Paulo

Teodoro de Carvalho, Secretário Executivo do Comitê Gestor de Fiscalização

Ambiental Integrada - CGFAI - da Semad; Paulo Eduardo Fernandes de Almeida e

Zuleika Torquetti, respectivamente Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento e Diretora

de Qualidade e Gestão Ambiental da Feam; Paulo Sérgio Ribeiro, Subsecretário de

Desenvolvimento Minerometalúrgico e Política Energética da Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Econômico; Arlindo Porto, Vice-Presidente da Cemig; Tarcísio

Queiroz, Superintendente de Planejamento e Gestão da Estratégia da Cemig;

Marcelo Gaio, Superintendente Adjunto de Gestão de Energia da Copasa-MG;

Marcelo Arruda Nassif, Diretor de Operações da Codemig; e João Luiz Senra de

Vilhena, Diretor Financeiro da Gasmig, representando o Presidente, José Carlos de

Mattos. A Presidência concede a palavra ao Deputado Rêmolo Aloise, autor do

requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais; logo após,

passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e passa à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Padre João

em que solicita seja realizada audiência pública para discutir e dar encaminhamentos

à construção de pequenas centrais hidrelétricas no Município de Ferros. Em seguida,

recebe-se requerimento do Deputado Jayro Lessa em que solicita a realização de

audiência pública para debater os impactos causados ao setor industrial mineiro, em

virtude das altas tarifas de energia elétrica praticadas em Minas Gerais, o qual será

votado oportunamente. 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, 6 de maio de 2009.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Célio Moreira - Tiago Ulisses - Ronaldo Magalhães.
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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/4/2009

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Braulio Braz,

Ronaldo Magalhães e Dimas Fabiano, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Braulio Braz, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 37/2007, 3.028 e 3.082/2009 (Deputado Dimas Fabiano);

e 3.046 e 3.053/2009 (Deputado Ronaldo Magalhães). Passa-se à 1ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado

o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 37/2007 (relator: Deputado Dimas

Fabiano). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 3.028 e 3.082/2009 (relator: Deputado Dimas Fabiano);

e 3.046 e 3.053/2009 (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, 6 de maio de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende - Gilberto Abramo.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 29/4/2009

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Adelmo Carneiro Leão, Juarez Távora e Lafayette de Andrada, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé
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Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a

subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. A seguir, comunica

o recebimento da seguinte correspondência publicada no “Diário do Legislativo” de

18/4/2009: ofícios dos Srs. José Lincoln Daemon, Subsecretário de Planejamento,

Orçamento e Administração da Secretaria Executiva do Ministério do Esporte; Max

Fernandes dos Santos, Gerente Regional de Negócios da Caixa Econômica Federal;

Rufino Correia Santos Filho, Diretor do Programa da Secretaria Especial de Políticas

para as Mulheres, da Presidência da República; José Alves Filho, Presidente da

Associação Brasileira Pró-Desenvolvimento Industrial - Adial Brasil -; Wilson Dornelas

Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Monte Carmelo; Paulo de Tarso

Almeida Paiva, Presidente do BDMG. 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 da Emenda nº 1, apresentada em Plenário ao Projeto de Lei nº

1.297/2007, com a Subemenda nº 1 (relator: Deputado Jayro Lessa, em virtude de

redistribuição). O Deputado Jayro Lessa retira-se da reunião. A seguir, após

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela

aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 468/2007 na forma do Substitutivo nº

1, da Comissão de Constituição e Justiça; 2.698/2008 na forma do Substitutivo nº 1,

da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, da Comissão do

Trabalho, da Previdência e da Ação Social (relator: Deputado Juarez Távora);

724/2007 com as Emendas nºs 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:

Deputado Lafayette de Andrada); 2.727/2008 na forma do Substitutivo nº 2, da

Comissão de Saúde, com as Emendas nºs 1 e 2 (relator: Deputado Lafayette de

Andrada, em virtude de redistribuição). O Projeto de Lei nº 2.962/2009 é retirado da

pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Lafayette de Andrada, aprovado

pela Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 6 de maio de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Júlio - Inácio Franco.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 29/4/2009

Às 15h1min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília Ferramenta

e os Deputados Wander Borges e Carlos Gomes (substituindo este ao Deputado

Paulo Guedes, por indicação da Liderança da Bancada do PT), membros da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Almir Paraca. Havendo

número regimental, a Presidente, Deputada Cecília Ferramenta, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Wander Borges,

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

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

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e discutir e votar

proposições da Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 3.588, 3.604 a 3.606 e 3.611/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos dos Deputados Carlos Gomes (7) em que solicita sejam realizadas

audiências públicas nesta Casa e nos Municípios de Itaúna, Guaxupé, Caratinga,

Itaobim e Viçosa, com a finalidade de discutir o programa habitacional do governo

federal Minha Casa, Minha Vida, bem como os benefícios e impactos desse programa

no Estado; Padre João (4) em que solicita sejam enviados ofícios à Copasa-MG e à

Cemig, para que sejam revistas as contas de água e energia elétrica das famílias dos

Bairros Betânia e Vila Bonsucesso, que foram atingidas pelas enchentes de Belo

Horizonte, em dezembro de 2008 e janeiro de 2009; ao Drenurbs, solicitando que

apresente, para conhecimento e fiscalização das comunidades dos referidos bairros,

o cronograma de execução das obras, nessas regiões, a fim de impedir que outras

enchentes ocorram, bem como a respectiva planilha de investimentos; e ao Prefeito
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de Belo Horizonte, solicitando reavaliação das indenizações das famílias atingidas

pelas enchentes na Capital e empenho para realizar a regularização fundiária das

famílias que não têm titulação do imóvel, nos Bairros Betânia, Vila Bonsucesso e

Salgado Filho; Weliton Prado e Almir Paraca em que solicitam seja realizada

audiência pública, com o objetivo de obter informações acerca da execução do

programa de eletrificação rural Luz para Todos no Estado; Weliton Prado em que

solicita seja realizada audiência pública, com a finalidade de debater a criação, no

Estado, da agência reguladora e fiscalizadora dos serviços de saneamento básico,

conforme dispõem os Projetos de Lei nºs 3.099 e 3.186/2009, em tramitação; e

Wander Borges em que solicita seja realizada audiência pública destinada a debater

as condições de conservação do trecho de 1,2km aproximadamente da Rodovia MG-

5, compreendido entre a Avenida José Cândido da Silveira e o Anel Rodoviário.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 maio de 2009.

Cecília Ferramenta, Presidente - Sebastião Helvécio - Wander Borges - Carlos

Gomes.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/4/2009

Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Vanderlei

Jangrossi, Carlos Gomes e Chico Uejo, membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Padre João. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Vanderlei Jangrossi, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Chico Uejo, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar

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
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Vanderlei Jangrossi, Chico Uejo e Carlos Gomes (2) em que solicitam ao IMA a

realização de palestras para os pequenos produtores rurais de queijo, linguiça,

hortifrutigranjeiros e afins, da Ceasa Minas, com o objetivo de instruí-los sobre a

legislação que define as regras de produção e comercialização de alimentos; em que

solicita seja prorrogado o prazo para que os produtores de “Queijo Minas” artesanal

se ajustem às normas legais vigentes; Vanderlei Jangrossi e Carlos Gomes em que

solicitam seja realizada audiência pública para debater, com autoridades e pequenos

produtores rurais de queijo, linguiça e hortifrutigranjeiros, da Ceasa Minas, os

problemas enfrentados com a fiscalização do IMA; Vanderlei Jangrossi, Délio

Malheiros, Chico Uejo e Carlos Gomes em que solicitam seja realizada audiência

pública para debater o uso de fontes alternativas de fertilizantes na agricultura do

Estado, com ênfase no uso do verdete. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Carlos Gomes - Chico

Uejo - Domingos Sávio.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/4/2009

Às 18h15min, comparece na Câmara Municipal de Patrocínio o Deputado Durval

Ângelo, membro da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado

Weliton Prado. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo,

declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por

aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir,

em audiência pública, denúncias de violação de direitos humanos referente a desvio

de conduta de agentes públicos ocorrido no Município de Patrocínio. O Presidente

acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores

citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.927/2008 (Deputado Antônio Genaro); e

3.129/2009 (Deputado Vanderelei Miranda), em turno único. A Presidência interrompe

a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Lucas Campos de Siqueira, Prefeito
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Municipal de Patrocínio; Srs. Alberto Sanarelli Júnior e Cássio Remis Santos,

respectivamente Vice-Presidente e Presidente da Comissão de Constituição e

Justiça; Joel da Silva Carvalho, Presidente da Comissão de Política; Cláudio

Eustáquio de Alcântara e Marcilene Jacinto Queiroz, Vereadores da Câmara

Municipal de Patrocínio; Alcides Dornelas dos Santos, Marcos Remis dos Santos,

José Batista de Souza Neto e Flávio Arvelos, respectivamente Secretários Municipais

de Segurança Pública e Trânsito, de Esportes, de Administração e de Cultura de

Patrocínio; Maj. Sérgio Ricardo Dumont Costa, representando o Ten. Cel. José

Wilson da Paixão Lisboa, Comandante do 46º Batalhão Polícia Militar Minas

Gerais;Ten. Relson Miguel de Macedo, Comandante do Corpo de Bombeiros; Agenor

Lázaro Soares, Delegado Nível Especial - 13ª Delegacia Seccional de Policia Civil de

Patrocínio; Leonardo César Mateus, Defensor Público da Comarca de Patrocínio;

João Figueiredo, Diretor Administrativo do Sindicato Rural; e Wilson José de Oliveira,

ex-Vereador e membro do Conselho de Segurança de Patrocínio, que são

convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Durval Ângelo, como autor do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença 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 maio de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Antônio Genaro - Ruy Muniz - Vanderlei Miranda -

Carlos Gomes.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.027/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Getúlio Neiva, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Centro de Educação Infantil Arca da Aliança, com sede no

Município de Contagem.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que conlcuiu 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 3.027/2009 pretende declarar de utilidade pública o Centro de

Educação Infantil Arca da Aliança, com sede no Município de Contagem, que tem

como finalidade precípua oferecer gratuitamente proteção e assistência à criança,

priorizando a primeira infância.

Para atingir essa meta, proporciona-lhe educação, assistência médica e

odontológica, no regime de creche e pré-escola.

Além disso, trata dos interesses coletivos do bairro onde está situada, promovendo

os meios necessários junto aos órgãos públicos para obtenção de recursos visando

ao desenvolvimento e bem-estar da comunidade.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.027/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 6 de maio de 2009.

Walter Tosta, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.143/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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.

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 3.143/2009 pretende declarar de utilidade pública o Grupo de

Apoio Social do Barreiro, com sede no Município de Belo Horizonte, que tem por

finalidade defender a melhoria da qualidade de vida dos moradores desse bairro.

Com esse propósito, realiza obras de assistência social para as pessoas mais

necessitadas da comunidade; busca a proteção da família, da infância, da

maternidade, da adolescência e da velhice; combate a fome e a pobreza; providencia

transporte de doentes; mantém farmácia comunitária, com aquisição e doação de

remédios e aparelhos para pessoas com deficiência e promove a montagem e

ampliação de oficinas profissionalizantes para a geração de renda familiar. Além

disso, incentiva a cultura, o esporte, a educação e a proteção do meio ambiente.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.143/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 6 de maio de 2009.

Walter Tosta, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.165/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Distrito do Grota, com sede

no Município de Jequeri.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº

1, que apresentou. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ele,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.165/2009 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária do Distrito do Grota, com sede no Município de Jequeri,

entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 2000, que tem por finalidade congregar

as pessoas dessa comunidade, promovendo o seu desenvolvimento.

Para cumprir os seus objetivos programáticos, desenvolve atividades 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.

Diante da relevância do trabalho da Associação, é oportuno e meritório conceder-

lhe o título de utilidade pública.

Cabe ressaltar, por fim, que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem a finalidade de adequar o nome da entidade ao

consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.165/2009, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 6 de maio de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.055 /2007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.055/2007, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes,

que declara de utilidade pública a Associação Grupo 3ª Idade - Amor e Esperança,

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° 1.055/2007

Declara de utilidade pública a Associação Grupo da 3ª Idade - Amor e Esperança,

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 Grupo da 3ª Idade - Amor

e Esperança, 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 - Mauri Torres, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.807 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.807/2008, de autoria do Deput ado Gilberto Abramo, que

declara de utilidade pública a Associação Beneficente do Ribeiro de Abreu - Abra -,

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° 2.807/2008

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente do Ribeiro de Abreu - Abra -,

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 Beneficente do Ribeiro de

Abreu - Abra -, 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° 2.931 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.931/2008, de autoria do Deput ado Zé Maia, que declara de

utilidade pública o Grupo Alegria de Viver, com sede no Município de Nova Resende,

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° 2.931/2008

Declara de utilidade pública a entidade Grupo Alegria de Viver, com sede no

Município de Nova Resende.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Grupo Alegria de Viver, com

sede no Município de Nova Resende.

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° 2.942 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.942/2008, de autoria do Deput ado Alberto Pinto Coelho, que

declara de utilidade pública o Conselho Particular Nossa Senhora da Conceição da

Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Barroso, 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° 2.942/2008

Declara de utilidade pública o Conselho Particular Nossa Senhora da Conceição da

Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Barroso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Con selho Particular Nossa Senhora

da Conceição da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de

Barroso.

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° 2.954 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.954/2008, de autoria do Deput ado Inácio Franco, que declara

de utilidade pública a Associação dos Moradores de Olhos d'Água de Angicos, com

sede no Município de Carmo do Cajuru, 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° 2.954/2008

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores de Olhos d'Água de

Angicos, com sede no Município de Carmo do Cajuru.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Moradores de Olhos

d'Água de Angicos, com sede no Município de Carmo do Cajuru.

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° 2.957 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.957/2008, de autoria do Deput ado Alencar da Silveira Jr., que

declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais João XXIII, com sede no

Município de Jeceaba, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.957/2008

Declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais João XXIII, com sede no

Município de Jeceaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Obras Sociais João XXIII,

com sede no Município de Jeceaba.

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.



____________________________________________________________________________
342

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.970 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.970/2009, de autoria do Deput ado Almir Paraca, que declara

de utilidade pública o Centro Mineiro de Cultura Comunitária - Centro de Cultura São

Paulo, 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° 2.970/2009

Declara de utilidade pública o Centro Mineiro de Cultura Comunitária – Centro de

Cultura São Paulo, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro Mineiro de Cultura Comunitária

- Centro de Cultura São Paulo, 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 - Dimas Fabiano, relator - Mauri Torres.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.978 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.978/2009, de autoria do Deput ado Alberto Pinto Coelho, que

declara de utilidade pública a Associação dos Aposentados e Pensionistas de

Barroso e Cidades Vizinhas - ASAPB -, com sede no Município de Barroso, 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° 2.978/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Aposentados e Pensionistas de

Barroso e Cidades Vizinhas - ASAPB -, com sede no Município de Barroso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Aposentados e

Pensionistas de Barroso e Cidades Vizinhas - ASAPB -, com sede no Município de

Barroso.

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° 2.982 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.982/2009, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

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

Apae de Natércia -, 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° 2.982/2009

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

Apae - de Natércia, 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 Natércia, com sede nesse Município.

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.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.983 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.983/2009, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Brás Pires -

Apae de Brás Pires -, 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° 2.983/2009

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

Apae - de Brás Pires, 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 Brás Pires, com sede nesse Município.

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° 2.990 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.990/2009, de autoria do Deput ado Leonardo Moreira, que

declara de utilidade pública o Centro Comunitário Rural do Ribeirão, 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.
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PROJETO DE LEI N° 2.990/2009

Declara de utilidade pública a entidade Centro Comunitário Rural do Ribeirão, 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 Centro Comunitário Rural do

Ribeirão, com sede no Município de Pouso Alto.

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° 2.993 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.993/2009, de autoria da Deput ada Rosângela Reis, que

declara de utilidade pública o Instituto Lumar, com sede no Município de Santana do

Paraíso, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.993/2009

Declara de utilidade pública o Instituto Lumar, com sede no Município de Santana

do Paraíso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Lumar, 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.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.995 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.995/2009, de autoria do Deput ado Wander Borges, que

declara de utilidade pública a Associação Cultural e Educativa de Timóteo – Acet –,

com sede no Município de Timóteo, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.995/2009

Declara de utilidade pública a Associação Cultural e Educativa de Timóteo - Acet -,

com sede no Município de Timóteo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Cultural e Educativa de

Timóteo - Acet -, com sede no Município de Timóteo.

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° 2.999 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.999/2009, de autoria do Deput ado Eros Biondini, que declara

de utilidade pública a Associação dos Moradores de Aluguel do Bairro Santa Cruz,

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° 2.999/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores de Aluguel do Bairro

Santa Cruz, 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 dos Moradores de Aluguel

do Bairro Santa Cruz, 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 - Dimas Fabiano, relator - Mauri Torres.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.007 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.007/2009, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes,

que declara de utilidade pública o Conselho Comunitário dos Moradores do Bairro

Vila Samantha, com sede no Município de Paraguaçu, foi aprovado em turno único,

com a Emenda n° 1.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.007/2009

Declara de utilidade pública o Conselho dos Moradores do Bairro Vila Samantha,

com sede no Município de Paraguaçu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Con selho dos Moradores do Bairro

Vila Samantha, com sede no Município de Paraguaçu.

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.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.013 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.013/2009, de autoria do Deput ado Fahim Sawan, que declara

de utilidade pública o Centro de Educação Infantil Lar da Criança Feliz, com sede no

Município de Perdizes, 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° 3.013/2009

Declara de utilidade pública o Centro de Educação Infantil Lar da Criança Feliz, com

sede no Município de Perdizes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro de Educação Infantil Lar da

Criança Feliz, com sede no Município de Perdizes.

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° 3.016 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.016/2009, de autoria do Deput ado André Quintão, que declara

de utilidade pública a Pastoral do Menor da Paróquia Nossa Senhora de Montes

Claros e Beato José de Anchieta, com sede no Município de Montes Claros, 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.



____________________________________________________________________________
349

PROJETO DE LEI N° 3.016/2009

Declara de utilidade pública a Pastoral do Menor da Paróquia Nossa Senhora de

Montes Claros e Beato José de Anchieta, com sede no Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Pas toral do Menor da Paróquia Nossa

Senhora de Montes Claros e Beato José de Anchieta, com sede no Município de

Montes Claros.

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° 3.019 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.019/2009, de autoria do Deput ado Ademir Lucas, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária Tropical - Ascotrop -, com sede no

Município de Contagem, 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° 3.019/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Tropical - Ascotrop -, com

sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária Tropical -

Ascotrop -, com sede no Município de Contagem.

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.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.022 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.022/2009, de autoria do Deput ado Elmiro Nascimento, que

declara de utilidade pública a Associação Projeto Crescer - APC -, com sede no

Município de Carmo do Paranaíba, 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° 3.022/2009

Declara de utilidade pública a Associação Projeto Crescer - APC -, com sede no

Município de Carmo do Paranaíba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Projeto Crescer - APC -,

com sede no Município de Carmo do Paranaíba.

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.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.030 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.030/2009, de autoria do Deput ado João Leite, que declara de

utilidade pública a Associação Beneficente Novos Rumos - ABNR -, com sede no

Município de Capela Nova, 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.



____________________________________________________________________________
351

PROJETO DE LEI N° 3.030/2009

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Novos Rumos - ABNR -, com

sede no Município de Capela Nova.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Beneficente Novos Rumos

- ABNR -, com sede no Município de Capela Nova.

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° 3.046 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.046/2009, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sabinópolis

- Apae de Sabinópolis -, com sede nesse Município, foi aprovado em turno único, na

forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.046/2009

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

Apae de Sabinópolis -, 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 Sabinópolis -, com sede nesse Município.

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

Sala das Comissões, 29 de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Dimas Fabiano.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.048 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.048/2009, de autoria do Deput ado Fahim Sawan, que declara

de utilidade pública a entidade Criança Feliz, com sede no Município de Uberaba, foi

aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.048/2009

Declara de utilidade pública a entidade Criança Feliz, com sede no Município de

Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Criança Feliz, com sede no

Município de Uberaba.

Art. 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° 3.053 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.053/2009, de autoria do Deput ado Carlin Moura, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária Esporte Lazer Casa Nova, com sede

no Município de Contagem, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 3.053/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Esporte Lazer Casa Nova,

com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária Esporte

Lazer Casa Nova, com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Comissões, 29 de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Dimas Fabiano.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 9 DE MAIO DE 2009

ATAS

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 7/5/2009

Presidência do Deputado José Henrique

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

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.310 a

3.315/2009 - Requerimentos nºs 3.754 a 3.765/2009 - Comunicações: Comunicações

das Comissões de Assuntos Municipais, de Administração Pública, de Educação, de

Política Agropecuária e do Trabalho e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Oradores

Inscritos: Discursos dos Deputados Eros Biondini, Domingos Sávio, Tenente Lúcio,

André Quintão e Weliton Prado - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de

Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir

Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Arlen Santiago -

Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira -

Chico Uejo - Délio Malheiros - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo -

Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Gláucia Brandão - Gustavo

Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Juarez Távora - Juninho

Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Padre João - Paulo Guedes -

Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza

Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda -

Walter Tosta.
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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 Vanderlei Miranda, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

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

Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.310/2009

Dá a denominação de Rodovia Milton Leão Coelho ao trecho que liga o Município

de Itacambira a Juramento.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Rodovia Milton Leão Coelho o trecho que liga o Município

de Itacambira a Juramento.

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

Sala das Reuniões, 7 de maio de 2009.

Carlos Pimenta

Justificação: O nosso homenageado, o médico Milton Leão Coelho, foi sem dúvida

uma das figuras mais notáveis e importantes na história da cidade de Itacambira.

Nascido em 1910, desde os 7 anos de idade frequentava, em companhia de seu pai,

o tropeiro e boiadeiro Juca Leão, as redondezas do Mercado Central de Montes

Claros, cidade de que aprendeu a gostar como se fosse sua terra natal. Em 1928,
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iniciou seus estudos no Seminário Diocesano, em Montes Claros. Em 1940, após

cursar um ano da Faculdade de Direito, resolveu fazer vestibular para Medicina em

Belo Horizonte. Foi o primeiro itacambirense a se formar em Medicina.

Em 1950, o único meio de comunicação na cidade de Itacambira, Distrito de Grão-

Mogol, era o cavalo. As tropas e as boiadas representavam toda a força econômica

regional. A vida socioeconômica da região e circunvizinhanças dependia do

relacionamento comercial com Montes Claros. Nesse mesmo ano, com residência

fixada em Belo Horizonte, Milton recebeu a notícia de que sua mãe estava muito

doente e que precisava ser transportada para Montes Claros a fim de receber

cuidados médicos. Sem estrada, o transporte foi feito pelos moradores em uma

padiola até a cidade de Juramento, que já dispunha de um caminho rodoviário. Foi

esse ato de solidariedade que acendeu em Milton Leão Coelho o desejo de construir

uma estrada de rodagem ligando Itacambira a Montes Claros, com o objetivo de

ajudar a população carente a ter acesso a médicos.

Ainda em 1950, o médico Milton Leão Coelho deixou para trás todos os seus

afazeres em Belo Horizonte, onde havia fixado residência. Partiu em busca de

soluções para resolver o maior problema que afligia a população itacambirense: a

falta de uma estrada. Procurou o então Prefeito de Montes Claros, seu amigo Alfeu

Quadros, e em seguida foi ter-se com o Governador de Minas, também seu amigo,

Milton Campos, que imediatamente emitiu a ordem de serviço para a construção da

estrada Montes Claros/Itacambira, e a verba foi liberada. Com a verba em mãos e a

colaboração de toda a população, a estrada foi construída, e o sonho do médico

Milton Leão Coelho foi realizado. O nosso homenageado faleceu aos 92 anos.

Pelo exposto, entendemos ser justa e oportuna a homenagem ao grande médico,

lembrado e respeitado até hoje em toda a região. Portanto, solicitamos aos nobres

colegas o apoio à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 3.311/2009

Declara de utilidade pública a entidade Movimento Unificado Negro de Divinópolis -

Mundi - com sede no Município de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Movimento Unificado Negro

de Divinópolis - Mundi - com sede no Município de Divinópolis.

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

Sala das Reuniões, 7 de maio de 2009.

Doutor Rinaldo

Justificação: Fundado em 4/3/2007, o Movimento Unificado Negro de Divinópolis -

Mundi - tem sede em Divinópolis. Sua diretoria é composta de pessoas de

reconhecida idoneidade moral e não são remunerados pela função que exercem.

É uma entidade civil de direito privado, composta de um número ilimitado de sócios,

sem fins lucrativos, que tem como finalidades, entre outras, a execução de programas

de qualificação profissional do trabalhador e a inclusão da pessoa negra no mercado

de trabalho através da educação do resgate de conhecimentos tradicionais e do

artesanato. Também promove ações que contribuam para manter viva a memória

cultural e religiosa afro-brasileira, a divulgação da arte e da cultura, a defesa e a

conservação do patrimônio histórico e artístico visando à valorização da raça negra. 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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.312/2009

Reconhece o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a

utilidade pública das unidades do Lions International localizadas em Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Ficam reconhecidos o relevante interesse coletivo, a importância social de

suas obras e a utilidade pública das unidades do Lions International localizadas em

Minas Gerais.

§ 1º - A declaração de utilidade pública de cada Lions Club, unidade autônoma e

dotada de personalidade jurídica própria, se fará por lei específica, na forma da Lei nº

12.972, de 27 de julho de 1998.

§ 2° - O reconhecimento de que trata o “caput” é ex tensivo às associações

constituídas em Minas Gerais pelas esposas dos membros integrantes do Lions - as

chamadas domadoras -, dedicadas à assistência dos necessitados, as quais serão

declaradas de utilidade pública conforme o disposto no § 1º.

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

Sala das Reuniões, 7 de maio de 2009.

Hely Tarqüínio

Justificação: Fundado em Chicago, nos Estados Unidos, em 1917, por Melvin Jones

e outros, o Lions Clubs International tem oferecido a empresários e profissionais um

meio de compartilhar o seu sucesso, ajudando os desfavorecidos. A associação

tornou-se internacional quando um clube foi organizado no Canadá, em 1920.

Atualmente, existem mais de 46.000 Lions Clubs, espalhados por 202 países. São

aproximadamente 1,3 milhão de voluntários, realizando exames de vista e de saúde,

construindo parques, apoiando hospitais oftalmológicos, concedendo bolsas de

estudos, auxiliando jovens e fornecendo ajuda em momentos de catástrofes.

Cada Lions Club é uma sociedade civil com fins não econômicos, de duração

indeterminada, filiada à Associação Internacional de Lions Clubes, conforme

estabelecem seus estatutos.

Peço, pois, o apoio de meus pares para aprovação deste projeto de lei, que propõe

o justo reconhecimento dos fundamentos éticos e das obras sociais do Lions em

Minas.

- 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.
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PROJETO DE LEI Nº 3.313/2009

Dispõe sobre a obrigatoriedade da informação do peso drenado em produtos

embalados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Todos os produtos embalados, medidos sem a presença do consumidor,

em condições de comercialização e com adição de líquido para conservação, deverão

conter, de forma adequada e clara, informação do peso drenado, conforme

metodologia estabelecida pela Portaria do Inmetro nº 89, de 13 de março de 2008.

Parágrafo único - Entende-se por peso drenado a quantidade do produto declarada

na rotulagem da embalagem, excluindo-se esta e quaisquer líquidos, soluções,

caldos, vinagres, azeites, óleos ou sucos de frutas e hortaliças, de acordo com a

regulamentação vigente.

Art. 2º - As informações de que trata esta lei deverão estar impressas nas

embalagens em caracteres com o mesmo destaque e tamanho daqueles utilizados

para informar o peso líquido.

Art. 3º - A infração às disposições desta lei acarretará ao responsável a pena de

multa no valor de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais), dobrada em caso de reincidência, sem prejuízo das demais sanções que a

legislação cominar.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor no prazo de sessenta dias contados da data de sua

publicação.

Sala das Reuniões, 7 de maio de 2009.

Ruy Muniz

Justificação: Inicialmente, cumpre ressaltar que a matéria em tela insere-se na

competência legislativa estadual, na medida em que compete aos Estados legislar

concorrentemente sobre produção e consumo (art. 24, V, da Constituição Federal).

Verifica-se, igualmente, que, conforme o art. 24, inciso VIII, da mesma Constituição,

compete aos Estados legislar sobre assuntos referentes à responsabilidade por

danos causados ao consumidor. Assim, com base nessas premissas, também cabe

ao Estado legislar sobre a matéria objeto desta proposição.
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Uma série de matérias jornalísticas dá conta de que o consumidor do Estado vem

sofrendo verdadeiro abuso no que tange à falta de informação necessária para a

compra de produtos. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, este tem direito à

informação sobre o que está de fato comprando. Porém, não há nas embalagens

informação sobre o peso líquido drenado, ou seja, o peso do alimento com o líquido

devidamente escorrido. Este é o grande problema encontrado pelo consumidor de

alimentos. Os congelados, por exemplo, seguindo orientação da lei, informam apenas

o peso líquido abatendo-se o da embalagem, o que, em última análise, não é uma

informação útil. O consumidor pensa que está levando 2kg de peixe, quando na

verdade grande parte do peso é representada pela água existente na embalagem,

necessária para a melhor conservação do alimento. A divulgação isolada do peso

líquido serve apenas para ludibriar os consumidores.

A medida que propomos tem por escopo não confundir o consumidor e colocá-lo no

mesmo nível de proteção dos mercados consumidores americanos e europeus,

adequando os produtos às exigências metrológicas neles vigentes.

Diante do exposto e considerando o legítimo interesse público da proposição,

esperamos contar com o apoio dos ilustres pares para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.314/2009

Declara de utilidade pública o Instituto Presbiteriano Êxodo - IPÊ -, com sede no

Município de Timóteo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Presbiteriano Êxodo - IPÊ -,

com sede no Município de Timóteo.

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

Sala das Reuniões, 7 de maio de 2009.

Wander Borges

Justificação: A Constituição da República e a Lei nº 8.742, de 1993, definem a

assistência social como política voltada para a proteção à família, à gestante, à
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infância, à adolescência e ao idoso, ao amparo às crianças e adolescentes carentes,

à integração no mercado de trabalho e à reabilitação e integração das pessoas

portadoras de deficiência. A assistência social configura-se como política não

contributiva, realizada por meio de um conjunto integrado de ações de iniciativa

pública e da sociedade, pautando-se pelos princípios da universalidade da cobertura

e do atendimento, da seletividade e da distributividade na prestação dos benefícios e

serviços.

Mencione-se, aliás, que a assistência social apresenta interface com diversas

políticas públicas, envolvendo, em seus processos tático-operativos, ações de

entidades públicas e privadas que visem contribuir para a redução dos altos níveis de

desigualdade social com que o país convive.

Destarte, diante da necessidade da redução das desigualdades sociais, a

sociedade civil organizou-se e, em 28/2/2007, constituiu o Instituto Presbiteriano

Êxodo, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza beneficente

e de promoção social.

A entidade em comento apresenta as seguintes finalidades estatutárias: promoção

de assistência social, desenvolvimento de ações socioeducativas, prestação de

orientação e apoio sociofamiliar, oferecimento de cursos profissionalizantes, atenção

e incentivo à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, defesa do meio ambiente.

Esses objetivos são alcançados por meio do desenvolvimentos dos projetos

Informática Cidadã e Sol Maior - de iniciação musical -, além do oferecimento de

curso de inglês e apoio educacional.

Como visto, a associação presta relevantes serviços à comunidade, uma vez que

desenvolve ações que visam atender às crescentes demandas das pessoas em

situação de vulnerabilidade social ou econômica, tendo como propósito contribuir

para seu desenvolvimento humano e promover sua inclusão social.

Diante do exposto, pacífico é o fato de que o Instituto Presbiteriano Êxodo busca a

construção de uma sociedade mais democrática, baseada em um conceito de

desenvolvimento que abrange a inclusão social com justiça, a sustentabilidade do

meio ambiente e a universalização dos direitos sociais, culturais, ambientais, civis e

políticos.
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Cumpridos assim todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta Casa

para o reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela entidade.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.315/2009

Declara de utilidade pública o Instituto de Artes Lagar, com sede no Município de

Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto de Artes Lagar, com sede no

Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 7 de maio de 2009.

Tenente Lúcio

Justificação: O Instituto de Artes Lagar, entidade sem fins lucrativos fundada no

Município de Uberlândia, em 2007, tem como finalidade a valorização e o

desenvolvimento do ser humano.

Para a consecução de seu propósito, a entidade administra biblioteca, escola de

alfabetização, e cursos profissionalizantes, para possibilitar o acesso de jovens ao

primeiro emprego e a inclusão social, além de ações socioeducativas

complementares à escola formal; realiza reuniões com fins educativos, beneficentes e

culturais, envolvendo atividades circenses, de artes cênicas, música, dança de rua,

oficina de artes em trabalhos artesanais e outras atividades culturais, visando à

promoção da cidadania e à inclusão social; orientação sobre saúde, educação,

cultura, preservação do meio ambiente e valores universais como direito à vida, à

liberdade e à dignidade; promove a distribuição de alimento, vestuário e

medicamentos a moradores de rua, andarilhos e carentes dos bairros periféricos,

encaminhando-os, quando necessário, a entidades para reabilitação.

Ainda em defesa dos interesses das populações menos favorecidas, presta serviço

de radiodifusão e televisão comunitária, com a criação de materiais videográficos e

fonográficos
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Diante da importância das atividades desenvolvidas pelo Instituto de Artes Lagar,

contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei, que

pretende declará-lo de utilidade pública.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 3.754/2009, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja encaminhado

ao Presidente da Copasa-MG pedido de providências para isenção da taxa de ligação

da rede de esgoto sanitário doméstico nas cidades de baixo IDH das regiões que

menciona. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 3.755/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulada

manifestação de apoio ao Projeto Minas Digital. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 3.756/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Cristina pelo transcurso do 235º

aniversário de fundação desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 3.757/2009, do Deputado Lafayette de Andrada, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com os Srs. Belmar Azze Ramos, Defensor Público-Geral do

Estado, Márcio Luiz Vieira Baesso, Coordenador Regional da Defensoria Pública de

Juiz de Fora, Luis Antônio Barroso Rodrigues, Coordenador Local da Defensoria

Pública de Juiz de Fora, e a Sra. Jeanne Pereira Barbosa, Subdefensora Pública-

Geral, pela implantação do projeto de ação estratégica na área de execução penal

em Minas Gerais. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 3.758/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Defesa Social pedido de providências com vistas à destinação, em

caráter de urgência, de viaturas para o Município de Patrocínio bem como com vistas

à promoção de ações para o aumento do efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil e

do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 3.759/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Ministro da Educação pedido de providências com vistas à criação de um Instituto
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Federal de Educação, Ciência e Tecnologia no Município de Águas Formosas. (- À

Comissão de Educação.)

Nº 3.760/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Comando do Corpo de Bombeiros Militar do Estado pedido de

providências para a realização de estudos sobre a viabilidade da estruturação de um

batalhão dessa corporação no Município de Patrocínio. (- À Comissão de Segurança

Pública.)

Nº 3.761/2009, da Comissão de Transporte, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Sra. Joelma Matos Medeiros pelo 12º aniversário da agência

de publicidade Articulação C&M. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 3.762/2009, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Superintendente Regional do DNIT pedido de providências para realização de

estudos sobre as intervenções necessárias no Km 596 da BR-040, na travessia do

Bairro do Pires, no Município de Congonhas, a fim de garantir segurança ao local.

Nº 3.763/2009, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Superintendente Regional do DNIT pedido de providências para realização de

estudos sobre as intervenções necessárias no Km 587 da BR-040, a fim de

desobstruir a entrada do sítio denominado Braga, no Município de Congonhas.

Nº 3.764/2009, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Prefeitura Municipal de Contagem pedido de providências para atendimento das

necessidades das famílias atingidas pelas enchentes de 31/12/2008 e 22/1/2009,

residentes na Vila Teresa Cristina, antiga Sapolândia.

Nº 3.765/2009, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para que seja criada

uma comissão, composta por membros das comunidades beneficiadas e do

Movimento Barreiro Vivo, para acompanhamento das obras que serão realizadas na

região do Barreiro.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Assuntos

Municipais, de Administração Pública, de Educação, de Política Agropecuária e do

Trabalho e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
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Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Eros Biondini.

O Deputado Eros Biondini - Sr. Presidente, Deputado José Henrique, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, servidores da Assembleia, imprensa aqui presente,

amigos que nos acompanham nas galerias e amigos que nos assistem pela TV

Assembleia, que hoje tem sinal já difundido em centenas de Municípios de Minas, no

meu pronunciamento desta tarde gostaria de falar sobre um acontecimento

importante que ocorreu dos dias 22 de abril a 1º de maio, a 47ª Assembleia dos

Bispos do Brasil, na CNBB.

Sr. Presidente, acompanhamos bem de perto essa assembleia, assim como todo o

trabalho da CNBB, sabedor de que se trata de uma das instituições de maior

credibilidade do nosso país - segundo os institutos de pesquisa, como o IBGE -, e

que, com maior responsabilidade, discute e reflete os problemas que afetam a nossa

sociedade e, muitas vezes, a afligem.

Nessa 47ª Assembleia dos Bispos, que ocorreu em Itaici, no Município de

Indaiatuba, no Estado de São Paulo, além do tema específico, que foi a formação

presbiteral, ou seja, a formação de diáconos, seminaristas, sacerdotes, daqueles

servidores do povo e da Igreja, a CNBB, aproveitando ali quase a unanimidade, a

totalidade dos Bispos do nosso Brasil, aprofundou o tema e o lema da Campanha da

Fraternidade deste ano, que, na opinião minha e na da maioria das pessoas que hoje

trabalham essa perspectiva de fé e política, é um dos temas mais importantes e

fundamentais já propostos pela CNBB, que trata do tema “Fraternidade e segurança

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

Então, Sr. Presidente, foram vários dias de discussão, reflexão, estudo e pesquisa.

E, é claro, além desse trabalho intensivo para aprimorar a formação presbiteral,

vários pontos de reflexão sobre a Campanha da Fraternidade foram debatidos pelos

Bispos: a corrupção, a avaliação do sistema prisional, a recuperação daqueles que

estão privados de liberdade, entre tantos outros.

Tenho em minhas mãos o texto-base desta Campanha, que orienta toda a

discussão acerca do assunto proposto pela CNBB. Aliás, assim que foi lançada a

Campanha da Fraternidade, a direção da CNBB, com muita ênfase, propôs a todos -
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não somente ao clero, mas aos leigos e a toda sociedade - debater e aprofundar esse

texto-base, que aborda a violência e os conflitos atuais. E, tendo em vista essa

perspectiva, gostaria de ressaltar alguns pontos.

No tópico da avaliação do sistema prisional, fica muito claro para nós, enquanto

participantes e protagonistas da mudança da construção da sociedade, que nós -

cidadãos, entidades, segmentos da sociedade - precisamos sentir-nos responsáveis

pela recuperação, e pela reinserção desses que, por algum motivo, foram privados de

liberdade.

O Deputado Weliton Prado (em aparte)* - Deputado Eros Biondini, sempre

comprometido com a vida, inicialmente gostaria de cumprimentá-lo pelo

pronunciamento e pela atuação aqui no Legislativo. Toda vez que se fala na CNBB,

não deixo de me pronunciar: vem logo à minha cabeça a imagem do D. Luciano

Mendes de Almeida, que foi Presidente da instituição.

D. Luciano foi o responsável por iniciar em Minas Gerais a campanha por uma

revisão humanitária do valor da conta de luz. Fez uma grande cruzada e recebia as

pessoas com suas contas. Depois que D. Luciano faleceu, demos prosseguimento a

essa campanha, aliás com êxito: a primeira redução da tarifa de energia em toda a

história da Cemig, em 56 anos.

Então, homenageio a CNBB e, de forma muito especial, D. Luciano. Sei que, onde

estiver, estará olhando por nós.

Mais uma vez, parabenizo e desejo sucesso a V. Exa., pela atuação em seu

mandato. Há notícias dela em todo o Estado. As pessoas, sobretudo a juventude,

reconhecem seu trabalho.

O Deputado Eros Biondini - Obrigado, Deputado Weliton Prado. Desejo o mesmo a

V. Exa.: que tenha uma longa jornada pela frente.

Lembrando de D. Luciano, cito também aqui as Apacs, instituições tão apoiadas por

ele e foco das discussões da CNBB neste ano. As Apacs, as comunidades

terapêuticas e todos os outros modelos alternativos de recuperação e de pena

daqueles que se encontram privados de liberdade são hoje focos de discussão da

CNBB.
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Um documento será enviado, após essa assembleia, ao Congresso Nacional

pedindo, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, queridos cidadãos que nos ouvem, aos

parlamentares que não aprovem o projeto de redução da idade penal, até mesmo por

esse aprofundamento no estudo da precariedade do nosso sistema prisional de

maneira geral.

Trata-se de um documento que a CNBB enviará aos parlamentares ou ao

Congresso Nacional, pedindo a não aprovação desse projeto de redução penal. O

que queremos é livrar esses jovens adolescentes que, por terem cometidos crimes,

precisam, de alguma forma, pagar por eles, impedindo-os de se tornarem marginais

muito mais perigosos.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Quero parabenizar V. Exa. pela

abordagem do tema, que é preocupante. Nesta semana eu conversava sobre isso.

Existe hoje uma massa carcerária que é composta, na sua maioria, de jovens. Uma

força de trabalho maravilhosa, que hoje está encarcerada. Se não me falha a

memória, temos hoje uma população carcerária no Brasil em torno de 400 mil presos

e um déficit de presídios para abrigá-los. Hoje, precisaríamos construir, no mínimo,

100 presídios para que esses presos pudessem cumprir suas penas com dignidade.

Creio que esse discurso de V. Exa. é a campanha da CNBB, que também quero

parabenizar aqui, dizendo que é importante, baseados no tema, termos ações

efetivas; aliás, esta Casa já deu o primeiro passo para isso. V. Exa. sabe, como

membro deste Parlamento, que foi lançada mais recentemente uma Comissão

Especial para acompanhar a situação carcerária no Estado, a qual tem como

Presidente o Deputado João Leite e como Vice-Presidente este Deputado que usa a

tribuna, com o aparte, e, como relator, o Deputado Durval Ângelo. Portanto, esse

trabalho já está acontecendo até mesmo com visitas às cadeias do interior de Minas,

na preocupação de verificarmos mais de perto a situação de presos que continuam

cumprindo pena, apesar de já ter vencido o prazo de cumprimento dessa pena.

Também temos denúncias de menores que cumprem pena junto com adultos. São

situações as mais diversas.

Fica aqui a minha palavra de apoio ao que V. Exa. nos traz. Se me permite, gostaria

de mandar os parabéns a D. Serafim, junto com o meu pedido de desculpas por não
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ter podido participar do evento nesta manhã. Ontem estive com o Gamaliel e até

combinamos que estaria lá, mas não foi possível. Os meus parabéns a ele. Se me

permitir, faço da pessoa de V. Exa. o portador pessoal dessa minha homenagem a

ele e da minha justificação pela ausência, em razão de um outro compromisso. Muito

obrigado.

O Deputado Eros Biondini - Obrigado, Deputado Vanderlei Miranda. É isso mesmo.

Hoje estive com D. Serafim na parte da manhã, nos 50 anos, nesse jubileu, quando

do lançamento do livro “Na palma da mão de Deus”. Um homem que realmente doou

sua vida inteira às causas do Evangelho, conduzindo, como pastor, tantas ovelhas,

leigos, sacerdotes, seminaristas e diáconos. É justamente isso que a CNBB discutia

na 47ª Assembleia dos Bispos, em Itaici.

A formação presbiteral tem de estar cada vez mais atualizada conforme a realidade

que vivemos hoje numa sociedade que evolui tão rapidamente.

Deputado Domingos Sávio, em se tratando dessa recuperação de pessoas que

estão privadas, por algum motivo, de liberdade, temos que colocar o foco nessas

iniciativas que têm dado resultado. Graças a Deus, fui autor, em 2007, do Projeto de

Lei nº 1.957, que trata da assistência a gestantes, lactantes e mães com crianças de

até 1 ano privadas de liberdade. Esse projeto, ao tramitar na Casa, veio ao encontro

da iniciativa do Governador Aécio Neves, acabando por culminar na construção do

Centro de Referência às Gestantes Privadas de Liberdade, localizado na MG-10, em

Vespasiano.

Estivemos lá na inauguração do centro de referência, para onde foram transferidas

50 detentas que estão em fase de gestação, amamentando ou com filhos de até 1

ano de idade. Lá elas têm uma condição mais humana de cuidar de seus filhos ou de

levar à frente sua gestação. No sábado próximo, estaremos lá, junto com a Missão

Mundo Novo, da qual sou fundador, e com o Pe. Gílson, do Morro Alto, comemorando

com elas o Dia das Mães, fazendo uma celebração e levando camisolas, chupetas,

mamadeiras para os nenês, enfim, um enxoval, a fim de contribuir para a realidade

dessas detentas.

Percebemos, Deputado Domingos Sávio, que a recuperação é uma

responsabilidade de todo cidadão. Enquanto irmãos que somos, precisamos ser
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responsáveis por isso, porque todos aqueles que, de alguma maneira, estão privados

de liberdade, um dia retornarão ao convívio da sociedade, um convívio que será

saudável ou ruim. Está em nossas mãos essa responsabilidade também, não só na

mão do poder público, mas na de todos os que, de alguma maneira, têm alguma

forma de expressão. Tenho a alegria de ver participando hoje, na Associação Mundo

Novo, como grande responsável pela obra, um ex-dependente químico, um rapaz que

até cometeu crime. Isso é importante porque estamos dando àqueles que já

passaram por algum tipo de problema, vício ou criminalidade, oportunidade de voltar

para o seio da sociedade e ter realmente a confiança, a oportunidade de recuperar a

dignidade, de conseguir um emprego, de ser aceito pela família, pela sociedade.

Para terminar, Sr. Presidente, e concluindo esse meu pronunciamento, a CNBB

também tem falado muito para nós sobre a conduta dos seus representantes, sobre a

conduta dos parlamentares de todo o Brasil. E esclarece que todo esse

questionamento de conduta, de moral, da justiça, do poder público, do sistema

prisional, não é para fazer com que a população fique desesperançosa ou

desacreditada da política, ao contrário, é para fomentar o desejo de participar como

protagonista de um mundo novo. Então, quando a CNBB nos propõe temas - como

no ano que vem também nos proporá - tão polêmicos, é para que nós, enquanto

cidadãos, nos aproximemos mais. Existe até uma frase muito sábia, tirada do

Evangelho, que diz: “O alimento da audácia dos maus é a covardia dos bons”.

Portanto, o que os Bispos querem é a maior aproximação da sociedade, da

comunidade para que sejamos coautores de todas as normas e leis que venham a

beneficiar realmente a todo o nosso povo.

Agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder realmente lutar como

representante do povo de Minas Gerais, para que tenhamos, cada vez mais, um povo

feliz, esperançoso, um povo que, apesar de saber que existem situações críticas, que

existem problemas que acometem todas as nossas famílias, sabe que existe também

uma luz de esperança para todos nós. Obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.
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O Deputado Domingos Sávio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, todos os que nos

acompanham aqui, na Casa do povo mineiro, ou que nos assistem pela TV

Assembleia. Quero inicialmente cumprimentar o Deputado Eros Biondini, meu amigo,

meu colega de profissão, veterinário como eu. Também comungamos nos mesmos

fundamentos cristãos, nos mesmos princípios e na mesma linha espiritual e

procuramos exercê-la cotidianamente em nossa missão de servir a Minas Gerais. O

Deputado Eros Biondini é para nós um exemplo. Fico feliz em ouvi-lo e, mais ainda,

em ver que, no dia a dia, estamos em absoluta harmonia, trabalhando sempre, com

muita frequência, em causas muitos semelhantes.

Nesta semana, já na segunda-feira cedo - eram pouco mais das 7 horas da manhã -

reunindo-me em Divinópolis com os membros da Associação Comunitária para

Assuntos de Segurança Pública - Acasp -, debatemos temas como esse, falando da

importância de que tenhamos investimentos na estrutura do sistema penitenciário,

para que os que para ele vão tenham de fato oportunidade de se recuperarem.

Precisamos, sim, retirar da convivência social aqueles que têm de pagar uma dívida à

sociedade e puni-los - lembrando que, infelizmente, a nossa forma de organização

social tem feito com que a cada dia mais pessoas transgridam as leis e devam ser

retiradas do convívio social -, mas isso não significa que elas deixam de ser seres

humanos. O mais grave é que, quando essas pessoas não são tratadas com

dignidade, a situação piora e se volta contra os homens e as mulheres de bem.

Como eu dizia, discutimos esses assuntos nessa reunião com os membros da

Acasp, por sinal uma entidade criada quando eu era Prefeito de Divinópolis, a qual

vem, ao longo desse tempo, prestando um maravilhoso serviço, com a parceria entre

a sociedade e todos os membros do poder público - as Polícias Militar e Civil, o Corpo

de Bombeiros, a própria Prefeitura e outras entidades. Tratamos na reunião da

importância de, com muito carinho, melhorarmos as condições da Colônia Penal

Floramar, que se localiza em Divinópolis, ampliando-a, para que se evitem as

condições desumanas e a superlotação, e retirando os presos de outras comarcas.

Isso está sendo feito, e vamos continuar de maneira firme para conseguir os

investimentos necessários.
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Da mesma maneira, no Centro de Recuperação de Menores, eu verificava a

necessidade de criar-se uma caixa escolar, pois ali funciona uma escola. O Centro foi

criado para isto: para a recuperação do menor que infelizmente se enveredou pela

área do crime e que, por determinação judicial, está cumprindo pena - ou seja, que

deve ser retirado do convívio com a sociedade. Segundo a lei, o menor não pode ir

para uma prisão convencional, mas deve ser retirado do convívio social, porque já

oferece risco para as pessoas: está fazendo tráfico de drogas, assalto à mão armada

e, muitas vezes, praticando o latrocínio. Isso tem de ser enfrentado; não adianta

fecharmos os olhos a essa realidade. E nós a enfrentamos; fomos nós que lutamos

pela criação desse estabelecimento e por retirar-se da rua o menor infrator, aquele

que coloca em risco a vida do ser humano. Agora, temos obrigação de fazer com que

esse Centro funcione bem; que ali haja profissionais das áreas da educação e da

saúde, além de estrutura de atendimento. Tenho olhado para isso com muito carinho,

porque sei que a solução não é simplesmente prender pessoas.

É importante que tenhamos uma estrutura de segurança que aja com firmeza, até

porque lugar de bandido é na cadeia. A isso acrescento ainda que não me refiro só

ao bandidinho, ao ladrão de galinha, não; precisamos acabar com a impunidade que

beneficia principalmente os grandes. Nesta semana, vimos o Senador Pedro Simon

tentando aprovar no Senado um projeto de lei segundo o qual o político de ficha suja

não poderia concorrer ao mandato. Meu sonho é que aprovemos essa lei, mas isso

depende do Congresso, não de nós, Deputados Estaduais. E fico um pouco

desencantado e triste, Deputado José Henrique, quando vejo que, infelizmente, o

nosso Congresso parece fazer ouvidos de mercador. O povo clama nas ruas por

mudanças na legislação federal, mas essas mudanças não vêm, embora tenhamos

no Congresso boas pessoas como o Senador Pedro Simon. Eu mesmo defendi nesta

Casa e mandei para o Congresso, para que o assunto fosse discutido também lá, um

projeto para abertura plena do sigilo bancário, fiscal e patrimonial de todos os que

assumem mandato público, obviamente por meio do Ministério Público, a fim de que

não haja nenhuma dúvida de que quem está entrando na vida pública não busca o

enriquecimento ilícito ou a vantagem pessoal. Infelizmente, houve o entendimento de

que o assunto é de competência do Congresso Nacional, de que essa mudança deve
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ser feita no âmbito de Brasília. Mas lá isso não anda, como não andam a reforma

tributária e a mudança no Código Florestal.

Mas vamos falar daquilo que é possível fazer e que estamos fazendo aqui. Refiro-

me a uma luta que tivemos nos últimos dias com o governo do Estado - e aí estão as

coisas que podemos fazer aqui e estamos fazendo, até mudando leis. Alguém pode

pensar que o Congresso não modifica a lei porque é difícil fazê-lo. Sim, mas não é

impossível, se houver vontade política. Fomos até o Secretário de Transportes e ao

Governador Aécio Neves mostrar que um decreto que regulamentava o transporte de

trabalhadores rurais era absurdo, inadequado e estava a ponto de inviabilizar a

atividade produtiva em várias propriedades. Era ruim para o trabalhador, assim como

para o empregador, pois uma exigência que não pode ser cumprida poderia acabar

com o emprego. A exigência era que todo trabalhador rural teria que ser transportado

exclusivamente em ônibus devidamente inspecionado e credenciado pela Secretaria

de Estado. Ora, estamos em um Estado com 853 Municípios, com milhares de

propriedades rurais. E, quando se diz “todo trabalhador”, pasmem: aquele proprietário

que tivesse que ir para sua fazenda diariamente, saindo de uma pequena cidade do

interior de Minas, deslocando-se apenas 10km ou 20km, e quisesse levar no seu

Fusquinha, na sua caminhonete ou no seu Fiat três ou quatro trabalhadores não

poderia fazê-lo e teria que alugar um ônibus para transportá-los, às vezes em uma

estrada onde não podem transitar ônibus. Ora, essa decisão precisava ser revista,

pois queremos segurança para transportar o trabalhador, para que ele não seja

transportado em paus de arara e em caminhões sem a devida segurança, transitando

em rodovias de alta velocidade. Isso não queremos em hipótese alguma, mas

também não podemos fazer uma lei que não reconheça a realidade do campo.

Tomamos a frente dessa luta e tivemos a alegria de, nesta semana, ver publicada

uma revisão dessas decisões, em que o empregador que tiver condições de levar o

trabalhador em seu próprio veículo ou aquele que quiser fretar uma Kombi ou uma

“van” para transportar um número pequeno de trabalhadores poderá fazê-lo. Assim,

foi criada uma série de soluções justas e adequadas, que garantem a segurança do

trabalhador e a viabilidade para quem emprega. É desse equilíbrio que precisamos.
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Aproveito para fazer referência ao resultado prático de algumas leis que tive alegria

de apresentar e ver aprovadas nesta Assembleia no ano passado, as quais entraram

em vigor no início deste ano. Uma delas diz respeito a todos os produtores rurais,

pois trata do ICMS. Votamos e aprovamos um projeto de minha autoria que garante a

isenção total de ICMS para o produtor rural na primeira operação. Porém, com uma

vantagem importante, porque antes já era diferido, mas o crédito não podia ser

transferido. Antes de o produtor rural vender o leite, ele tem gastos com sua extração,

pois compra ração, óleo diesel, insumos, consome energia elétrica, e tudo isso vem

com ICMS. Então, há um volume de crédito de ICMS. Na hora de vender o produto, o

produtor só poderia transferir o crédito se estivesse pagando ICMS sobre a venda do

leite. Aprovamos uma lei que o isenta do pagamento de ICMS, mas que lhe permite

transferir um crédito presumido para a indústria de laticínio. Isso também vale para a

avicultura, e nesse caso com uma regulamentação importante: os produtores de aves

e os proprietários de abatedouros têm um tratamento diferenciado, porque o ICMS

sobre a carne em Minas Gerais é simbólico, apenas 0,01%, ou seja, praticamente não

se cobra ICMS nesse caso. Houve uma dúvida: se o abatedouro tivesse que pagar ao

produtor rural alguma quantia, devolver para ele alguma bonificação sobre o crédito

que ele vai aproveitar, sua situação se complicaria. E nesta semana eu me reuni com

os avicultores e com a Avimig na Secretaria de Fazenda, onde demonstramos com

clareza que o projeto que aprovamos beneficia o produtor rural, a indústria de laticínio

e o abatedouro.

Como se consegue fazer uma coisa boa para todo o mundo? Apenas por meio da

compreensão pelo governo de que esse setor é fundamental para Minas Gerais e de

que não podemos sobrecarregá-lo com imposto. Foi isso que fizemos. Conseguimos

diminuir imposto no setor agropecuário, em toda a cadeia produtiva. Não ficamos aqui

brigando, xingando o Governador. Fomos lá e negociamos. Trouxemos a proposta a

esta Casa, os Deputados aprovaram, e virou lei. Agora a lei já beneficia o produtor de

leite e o proprietário do laticínio. O Sindicato da Indústria de Laticínios do Estado de

Minas Gerais - Silemg - enviou-me um comunicado e uma carta de agradecimento

pessoal, extensivo - é claro - a todos os colegas Deputados. Da mesma forma
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procederam a Avimig e outros setores da área de produção de alimentos em Minas

Gerais.

Outra lei que aprovamos, com o apoio dos colegas, foi a que definiu uma área de

preservação permanente de 30m nas margens dos lagos artificiais. Antes, exigiam-se

100m de afastamento na margem de um lago artificial, como na margem do Lago de

Furnas, de Três Marias, de todos os lagos artificiais. Muita gente não conseguia ligar

energia elétrica em seu rancho; produtores rurais eram visitados e multados pela

lavoura de café; diziam-lhes que tinham de arrancá-la, sendo que não prejudicava,

em nada, o meio ambiente. De mais a mais, 30m é mais que suficiente, pois um lago

artificial não tem correnteza e, porque a água subiu, normalmente a sua margem está

inserida num terreno de cerrado que possui nascente de água. É necessária a água

do lago para os animais beberem-na, para se fazer alguma irrigação, e um

afastamento de 100m inviabilizaria tudo isso.

Aprovamos, e já é lei. Estive no encontro da AMM e fui recebido com entusiasmo no

estande da Associação dos Municípios do Lago de Furnas - Alago. Agradeceram-me

e, obviamente, a toda a Assembleia, porque tomamos a iniciativa de propor essa lei e

a aprovamos, mostrando que não seria impossível aos Deputados Federais rever o

Código Florestal. Inicialmente o Código Florestal era da década de 30, e a sua versão

atual é da década de 60. Já vai fazer meio século e está totalmente desatualizado.

Um Código Florestal que está tratando o produtor rural como bandido, criminoso, com

atitudes absurdas e exigências descabidas. Se forem postos em prática 100% do que

está escrito lá, as propriedades do Sul de Minas, das regiões onde a agricultura já

está 100% implantada, terão de ser todas inviabilizadas. E inviabilizaria tudo para o

pequeno produtor, Deputado Padre João, que acompanha de perto a sua luta. Falam

para fazer vista grossa com o pequeno produtor, mas a lei é que tem de ser mudada

para se tornar uma lei que preserve o meio ambiente, mas que não seja burra,

irracional. Isso tem de ser debatido.

Fecho o meu raciocínio, Sr. Presidente, nestes últimos segundos, dizendo que,

também no encontro da Associação Mineira de Municípios - AMM - realizado aqui em

Belo Horizonte, durante esta semana, conversamos com cada Prefeito e pudemos

testemunhar o absurdo que venho denunciando desde o dia em que cheguei a esta
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Assembleia. E precisamos denunciar, no Congresso Nacional, não se ter feito uma

reforma tributária até hoje. Tudo bem que o governo federal viu que os Municípios

iriam quebrar, tornando-se totalmente inviáveis com a redução do FPM. Parece que

será um mar de rosas, porque foi garantido o mesmo repasse do ano passado. Não

estou tirando o mérito disso, mas não podemos esquecer que a situação chegou a

esse absurdo, porque não faz sentido quase 70% de tudo que pagamos de imposto

ficar nas mãos do governo federal, e os Municípios ficarem com 12% ou pouco mais.

Isso tem de ser revisto.

Precisamos engajar os professores, os servidores públicos municipais e estaduais,

porque eles estão sendo prejudicados. Quando se vai discutir um aumento para os

professores ou para os funcionários públicos municipais ou estaduais, esbarra-se

logo na Lei de Responsabilidade Fiscal. Se houver aumento, passa-se do limite que

pode ser gasto com funcionário, porque o volume de dinheiro que fica com o Estado é

muito pequeno. O limite em relação ao funcionário público federal não está nem em

50% do que seria o limite. Na verdade o governo federal tem uma folga enorme,

porque lá sobra o dinheiro que falta ao Município e ao Estado para pagar bem o

professor. Tem de se fazer uma reforma tributária, e isso não é uma questão

partidária, mas uma questão que deve nos unir. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Tenente Lúcio.

O Deputado Tenente Lúcio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e senhores,

venho a esta tribuna para saudar as Forças Armadas brasileiras pelo transcurso do

dia 8 de maio, o Dia da Vitória, que assinalou o término da Segunda Guerra Mundial.

O conflito, iniciado em 1939, a princípio ficou limitado a uma parte da Europa, tendo

como principais atores os alemães, os franceses e os ingleses e aos poucos, no início

da década de 40, já alcançava todo o continente e o Norte da África.

Com a Força Expedicionária Brasileira - FEB -, o nosso país voltava a um teatro de

operações, pela primeira vez, fora do seu continente e cerca de 75 anos após a

Guerra do Paraguai. Por que o Brasil participou desse conflito? Sr. Presidente, Sras.

Deputadas e Srs. Deputados, para revidar a covarde agressão de torpedeamento e
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afundamento de navios mercantes desarmados e em nossas águas territoriais, que

totalizaram 31 navios e quase mil brasileiros mortos.

Em agosto de 1942, o Brasil unido declarou guerra ao nazi-facismo. Inicialmente

foram cedidas bases aéreas no Nordeste para a aviação norte-americana, e a

proteção do nosso litoral foi intensificada pelas três Forças. A tropa brasileira que

chegou à Itália em 1944 foi o resultado de dois penosos anos em que se buscou

organizar um contingente que estivesse à altura dos soldados de outros países. Em

face das dificuldades encontradas, dizia-se que seria mais fácil a cobra fumar do que

a FEB embarcar. Superadas as dificuldades, a FEB embarcou para a Itália e adotou o

lema “A cobra fumou”. Era constituída de uma divisão de infantaria e órgãos não

divisionários, grupo de caça e uma esquadrilha de ligação e observação da Força

Aérea.

Ao todo, 25.344 combatentes, comandados pelo General de Divisão João Batista

Mascarenhas de Moraes. Fomos representados por homens e mulheres de todas as

regiões brasileiras, que foram agrupados no Rio de Janeiro - na Vila Militar - para se

adestrarem em condições mais próximas da realidade da guerra.

A FEB embarcou no segundo semestre de 1944 e rumou para o Sul da Itália, onde

substituiu soldados norte-americanos na frente de combate. Todo esse esforço foi

precedido, já em solo italiano, por duros treinamentos, até que a tropa fosse

considerada apta. Nesse tempo, forjaram-se heróis anônimos nas escaramuças de

patrulhas de reconhecimento, enfrentando um duro inverno e preparando o ambiente

que se seguiu à vitória de Monte Castelo, até abril de 1945, conhecida como a

Ofensiva da Primavera.

A FEB que representou o Brasil cumpriu com galhardia a missão que lhe foi

confiada, a despeito de todas as situações que enfrentou. Percorremos mais de

400km e fizemos mais de 20 mil prisioneiros, uma divisão inteira. Regressamos com

feridos ainda sangrando, mas nunca o nome do Brasil foi comprometido.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, para finalizar, o dia 8 de maio é

um dia de festa para a Nação brasileira. As emocionantes palavras dirigidas pelo

então General de Divisão Mascarenhas de Moraes, Comandante da FEB, repercutem

até hoje no coração e na mente das diversas gerações dos nossos Soldados,
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sobretudo porque nossas Forças Armadas nunca foram derrotadas nas lutas das

quais participaram. E daqui, desta tribuna, reverencio a todos os que lutaram naquele

sangrento conflito.

Faço uma reverência aos mortos para que descansem em paz no monumento

erguido a eles no Rio de Janeiro; aos pracinhas vivos, o meu profundo respeito e a

gratidão desta Casa, especialmente aos meus conterrâneos mineiros. O esforço de

vocês não foi em vão. Cumprimento a todos e vejo como o tempo passa, afinal são

65 anos. Os pracinhas mais jovens tinham na época 20 anos e hoje têm, no mínimo,

85 anos. Aqueles que ainda estão vivos, mais vivos ainda estão em nossa memória.

Agradeço a presença do Cel. Loureiro, representante do Exército brasileiro, e do

Cel. Orlando, meus instrutores no Exército brasileiro. Também agradeço ao meu

companheiro e amigo Deputado Weliton Prado por trocar de lugar comigo na fala,

pois sairei daqui a pouco em viagem. A ele, que gentilmente cedeu parte desse

tempo, o meu muito-obrigado. Continuaremos sempre juntos na luta em prol dos

menos favorecidos.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

telespectadores que acompanham a TV Assembleia, nesta semana, de maneira mais

pública, retomou-se o debate sobre a reforma política. Quero tratar desse assunto

aqui pela importância de Minas Gerais, da Assembleia Legislativa e particularmente

do meu partido, o PT, nesse debate. Não tenho nenhuma dúvida de que a maioria

dos que acompanham a caminhada da democracia brasileira reconhece e sabe a

importância de se alterar o nosso sistema político eleitoral, que apresenta ainda

muitas distorções. O voto no Brasil é extremamente personalizado, o que fragiliza a

consolidação dos partidos. Não há democracia sem partidos fortes, com programas

bem-delineados, com uma lógica que extrapola fronteiras locais ou regionais, mas

infelizmente, na cultura política brasileira decorrente do nosso sistema, o voto é

pulverizado, fragmentado, quase um voto de adesão pessoal, quando não de favores.

Evidentemente alguns partidos se destacam do ponto de vista de uma nitidez

ideológica maior, de uma coerência nacional maior - ressalto a importância do PT
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nesse contexto -, porém o nosso sistema é personalizado. Temos também questões

vinculadas à desigualdade na concorrência das eleições. Desigualdades de

oportunidades, em vista do tipo de financiamento. Financiamento privado faz com que

o poder econômico exerça um grande predomínio nas escolhas, até porque, no

processo de disputa eleitoral personalizado, os candidatos e as candidatas que

defendem ou que têm um relacionamento mais estreito com segmentos econômicos

importantes detêm uma capacidade maior de propaganda eleitoral. Além disso, esse

tipo de financiamento gera, pela pouca transparência, uma relação quase incestuosa

entre o público e o privado. Daí, a sucessão de escândalos e denúncias que

comprovam essa afirmação por todos nós conhecida. Quando o Congresso acena

com o financiamento público de campanha e tende para um voto proporcional, mas

em lista fechada, é evidente que avança.

Mas gostaria também de expor outros pontos. Primeiro, é importante, sim, fazer a

reforma, mas uma reforma ampla, que mude de fato o nosso sistema eleitoral. Acho,

por exemplo, que - defendo o fim das coligações proporcionais - a coligação

proporcional distorce a vontade do eleitor que vota em um candidato, em um partido

e, muitas vezes, elege candidato de outro partido, que às vezes não tem nada que

ver com a filosofia ou o programa do partido que recebeu o seu voto. Penso que,

muitas vezes, é uma perpetuação de mandatos. Então, por que não discutir a

limitação do número de mandatos no mesmo nível de representação legislativa, como

dois ou três mandatos? Esse seria um debate importante para oxigenar o Poder

Legislativo.

Unificação das eleições. Qualquer unificação deve ter como preliminar apontar para

o futuro, pois nenhuma pode beneficiar aqueles que estão no exercício de mandatos.

Não pode ser unificação como estratégia de prorrogação de mandato, porque, senão,

seria casuísmo. Isso é questão para se debater. Esse processo de eleição de dois em

dois anos sufoca qualquer ação político-administrativa mais consistente. Quem

governa hoje sabe as limitações que as gestões enfrentam em anos eleitorais, como

convênios, inaugurações e mesmo o trabalho político. As pessoas saem de uma

eleição já pensando na outra. Então, há uma saturação, sem falar no dispêndio

econômico.
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Quero ainda - e isso é um consenso - dizer que é fundamental resolver a questão

da fidelidade partidária. Um dos motivos do enfraquecimento dos partidos no Brasil é

a facilidade que os mandatários têm de trocar de partido. Troca-se de partido como

se troca de camisa em dias de calor. Pela via legal, é muito importante também ter-se

essa definição. É necessário o Congresso enfrentar isso. Está havendo também uma

judicialização das regras eleitorais, o que se pode e o que não se pode em uma

campanha, verticaliza-se ou não, a questão da fidelidade partidária. Assim, seria

fundamental que o Congresso votasse uma reforma política.

Talvez o ponto mais polêmico seja a lista fechada. Quero polemizar abordando a

lista fechada pura. Primeiro, entre o modelo atual e a lista fechada com financiamento

público, considero que esta seja melhor. Mas considero que há uma posição e uma

proposta intermediária, a meu ver muito mais sensata, que é a lista flexível. Alguns

países adotam essa lista. O que é a lista flexível? O partido, em suas convenções,

ordena a lista com os votos dos convencionais. Quero abrir um parêntese aqui.

Aprova-se a lista fechada com cadeira cativa para quem já tem mandato. Isso é

quase reproduzir mandatos e impedir a ascensão de novas lideranças. Dessa forma,

esse critério também tem um quê de casuístico.

Além disso, a lista fechada tem outros problemas. Por exemplo, um parlamentar

que tem controle do partido, que já tem mandato há mais tempo, portanto tem uma

posição consolidada, que promove filiações em massa - infelizmente isso vem

ocorrendo - ganha lugar de destaque na lista e se acomoda. Torna-se um político que

vai ao parlamento para trabalhar pela máquina partidária, e não pela sociedade. O

seu trabalho é priorizar o delegado do partido, o diretório, a comissão provisória, o

filiado, e não o movimento social, os pobres, as comunidades, as regiões. Acho que

pode haver burocratização no processo de escolha dos candidatos. Tenho receio de

que o poder econômico que hoje se estabelece na sociedade durante as eleições

passe a atuar, como já atua, no interior do próprio partido. Nesse caso, o caixa dois

servirá para comprar o voto do convencional, a consciência do filiado. O transporte do

eleitor deixará de ser utilizado nas eleições para ser utilizado nas refiliações, nos

recadastramentos partidários, como já ocorre em alguns partidos. A lista fechada pura

não resolve o problema. Na lista flexível, o partido ordena, e o convencional vota, mas
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o eleitor, ao escolher a lista, tem a possibilidade de indicar a sua preferência. Por

exemplo, ele vai até a lista 13, que tem o seu ordenamento, mas, além desse voto,

pode indicar quem deseja que fique em primeiro lugar - o André, o Padre João, o

Weliton ou o candidato que estiver lá. O resultado final decorre de uma média entre o

que o partido e a sociedade ordenaram. É uma espécie de sistema de pesos. A

sociedade tem 50% de participação, por meio do voto do cidadão, que escolhe com

base na lista - é como se reordenasse a lista partidária -, e o partido também tem o

seu peso. Esse é um mecanismo importante. O PCdoB defende a lista fechada, mas

o Deputado Federal Flávio Dino, nosso camarada, recomenda a lista flexível como

um caminho intermediário, até porque existe essa cultura política de vinculação ao

parlamentar. Se o Congresso repentinamente aprovar uma lista fechada sem

considerar outros aspectos da reforma política, com cadeira cativa para quem tem

mandato, a medida será bastante questionada do ponto de vista da legitimidade,

como já vem ocorrendo. Fico receoso porque quem quer deixar tudo como está só

aponta um monte de problemas na lista fechada. E quem quer a lista fechada para

preservar mandato em momento de desgaste não admite outras hipóteses.

Estou aqui modestamente, nesta Casa de Minas Gerais, lançando a defesa de

todos nós, dos partidos, da lista flexível com financiamento público de campanha.

Quem sabe seria viável uma proposta já levantada pelo Presidente do PT, com uma

limitação de contribuição por pessoa física, até com valores modestos de R$500,00,

R$800,00, R$900,00, por meio de declaração via internet?

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Deputado André Quintão, o tema

mencionado por V. Exa. é de fundamental importância. Nós, do PCdoB, também

partimos do princípio de que é fundamental uma reforma política neste país, uma

reforma que valorize os partidos políticos, que crie regras para o financiamento das

campanhas, porque a origem da corrupção na política hoje está, na sua essência, no

financiamento da campanha. O poder econômico financia o poder político e interfere

na vida do País. Mas o mais importante nesse processo, Deputado André Quintão,

antes de tudo, é que é fundamental procurar construir um consenso. Vários partidos

políticos, o PT, o PCdoB, o PMDB, o PPS, ontem tiveram esse entendimento unitário

de promover a reforma política. O segundo ponto fundamental é que a reforma
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política não pode ficar a cargo, exclusivamente, do Congresso Nacional; é preciso

envolver a sociedade civil no debate. Ontem também tivemos um avanço, porque

estavam lá a OAB, diversas entidades ligadas ao movimento de mulheres e à ética na

política, ou seja, a sociedade brasileira está envolvida nesse processo. Como V. Exa.

lembrou, o Deputado Flávio Dino, relator do processo em Brasília, tem chamado a

atenção para o fato de que a reforma política não passa, necessariamente, só pelo

convencimento dos líderes partidários no Congresso. É preciso convencer a

população, por isso é importante ter uma fase de transição para que a população

brasileira acompanhe o processo de mudança da forma de fazer política neste país.

O Deputado André Quintão* - Muito obrigado. Concluo, Sr. Presidente, dizendo que

é fundamental que os mandatos tenham como inspiração e fim o interesse público e a

sociedade. A lista fechada, a meu ver, desestimula o trabalho legislativo direcionado

para a sociedade e prioriza uma intervenção interna, partidária, concentrada em

quem detém o poder de preordenar listas partidárias. Daí essa defesa que faço da

lista flexível no contexto de uma reforma política mais ampla. Agora, façamos a

reforma. Talvez esse seja o assunto que mais se discute nos meios políticos e cujas

regras menos se alteram. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Gostaria de saudar a todos e a todas. Realmente é

com imensa alegria que venho a esta tribuna na tarde de hoje, por ver que realmente

temos de acreditar em nossos ideais. Se nós nos mobilizarmos, trabalharmos e

acreditarmos em nossos projetos, as coisas darão certo. A campanha pela tarifa justa

da Copasa, para que a empresa trate o esgoto e não o jogue nos rios, lagos e

ribeirões, vem ganhando todo o Estado de Minas Gerais, com a participação maciça

da população, de entidades e de Vereadores. É impressionante o número de

Vereadores que procuram o nosso gabinete. Vereadores do PSDB, PT, PMDB, PDT,

não importa o partido, estão nos procurando, e estamos entrando com uma enxurrada

de ações na Justiça em defesa do povo mineiro. Muitas ações já estão dando

resultado.
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Gostaria de parabenizar a Justiça de Montes Claros, o Poder Judiciário e o

Ministério Público. Em Montes Claros, tivemos a redução do valor da conta em um

terço e a devolução dos valores cobrados indevidamente da população em relação ao

tratamento de esgoto, serviço que não era oferecido pela Companhia de

Abastecimento de Água e Esgoto do Estado de Minas Gerais - Copasa. Foi, portanto,

uma grande vitória da população do Norte de Minas.

Outra grande vitória diz respeito à representação que fizemos questionando os

últimos aumentos. Parabenizamos, aliás, o Promotor Antônio Baeta. Além de

abusivos, os aumentos praticados pela Copasa em Minas eram totalmente ilegais.

Conseguimos uma liminar do Poder Judiciário impedindo o aumento do valor da água

da Copasa a partir do mês de março, o qual seria de 10%. Essa liminar está valendo.

A empresa tentou derrubá-la, mas conseguimos mantê-la no STJ.

Aqui em Minas Gerais não se cumpre a lei. Desde 2007, qualquer reajuste,

qualquer mudança contratual depende de uma agência que regule o setor, mas aqui

não há a agência. Apresentei um projeto com esse intuito que está tramitando nesta

Casa. O Governador enviou um projeto anexando-o ao meu. Então, todos os

contratos que foram celebrados a partir de 2007 podem ser questionados na Justiça.

Os Vereadores de diversas Câmaras Municipais estão nos procurando. Em todo o

Estado de Minas Gerais estão entrando com ações na Justiça. Se algum Vereador,

entidade ou Prefeito estiver nos ouvindo agora, procure o nosso gabinete. Caso

queira entrar na campanha, desenvolveremos na sua cidade uma campanha por uma

tarifa justa, por parte da Copasa, pelo tratamento de água e de esgoto. Darei o

exemplo da cidade de Extrema, cujos Vereadores nos procuraram. No ano em que

nasci, em 1975, foi feito o contrato com o Município pelo prazo de 30 anos. Nele

estava incluso o serviço de abastecimento de água e também o tratamento de esgoto.

O que aconteceu? A Copasa cumpriu o contrato? Não, pois ela não cumpre os

contratos e as leis. Consta na lei, no contrato que a Copasa ficou responsável por

assumir vários compromissos para que fosse feita a renovação do convênio. Esses

compromissos não estão sendo cumpridos. Essa é a realidade nos outros 611

Municípios que essa empresa atende no Estado de Minas Gerais.
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O primeiro compromisso era investir, nos próximos quatro anos, a quantia

aproximada de R$5.300.000,00 em obras de ampliação do sistema de abastecimento

de água na sede do Município. O prazo se encerrará em agosto, e não há

informações sobre o total de investimentos. Portanto, a Copasa não cumpre o

contrato.

Uma outra cláusula diz respeito ao fornecimento de informações ao Município sobre

qualquer obra ou atividade desenvolvida, bem como sobre a qualidade e a

confiabilidade dos serviços. Ela cumpre essa cláusula do contrato? Não cumpre, pois

não fornece nenhum documento e nenhuma informação para o Município.

Uma outra questão refere-se ao fato de que, após quatro anos de renovação do

contrato, a população não tem notícia de nenhuma execução de obras para o

tratamento de esgoto, apesar de a Copasa ter sido obrigada a investir

aproximadamente R$7.200.000,00 em obras no sistema de esgotamento sanitário

para adequação, ampliação e implantação de redes coletoras, ligações prediais,

interceptores, ligações e tratamento dos efluentes sanitários.

O terceiro ponto diz respeito ao fato de que a unidade de tratamento de esgoto

ainda não se encontra em operação, mas a população paga caro: até 50% do valor

da tarifa de esgoto. Ora, estamos falando de prestação de serviços. A Copasa não

pode cobrar por um serviço que não é prestado nem oferecido à população. Isso é

totalmente ilegal, ferindo, aliás, o Código de Defesa do Consumidor. Então, a Copasa

está cumprindo a lei? Não. Está cumprindo o contrato? Também não.

Para piorar, no contrato não há previsão para implementação do sistema adequado

de tratamento de esgoto. O esgoto é lançado em dois ribeirões que cortam a cidade.

Não há proteção nem preservação dos mananciais. O que existe é poluição. O

ribeirão, que era muito rico em peixes - ou seja, em vida -, foi morto pelo despejo de

esgoto. O que há hoje é somente poluição e mau cheiro, o que ocasiona, aliás,

doenças à população. No Brasil há um grande número de casos de meningite,

principalmente em função da falta de saneamento básico.

Então, como pode a Copasa cobrar para fazer o tratamento de esgoto sem oferecê-

lo? Trata-se de uma situação inadmissível. Há, portanto, poluição das águas e do ar,

causando um mau cheiro fortíssimo. As pessoas dizem que, quando estão comendo,
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em função desse odor, sentem náusea. Às vezes não há nem como almoçar e jantar,

principalmente nos dias de calor. Repito, o mau cheiro é muito forte.

Essa é a realidade em grande parte do Estado de Minas Gerais. Os que estão nos

ouvindo agora sabem pelo que passam no dia a dia. A Copasa viola o direito

constitucional ao meio ambiente, o que é ecologicamente incorreto, e a população

sofre com o cheiro ruim e com os riscos à saúde a que está exposta.

Em Extrema, nos termos do contrato, a Copasa fica obrigada a operar, manter,

conservar os serviços públicos municipais de esgotamento sanitário e garantir à

população suprimento adequado, continuidade e permanência do serviço. Mas como

será que isso acontece, se não há tratamento de esgoto? Realmente, é uma grande

contradição.

Ao iniciar minha fala, eu disse que estava feliz. Mas, com tanto problema, com a

população pagando caro, com a Copasa jogando água nos rios, tenho de explicar

meu comentário: estou feliz porque a população está acordando, mobilizando-se, e é

dessa forma que realizamos mudanças neste país. As pessoas têm de acordar,

reivindicar direitos e protestar. Ninguém deve ter medo. A empresa é poderosa, sim;

tem muito poder e dinheiro. Ela recebe muito dinheiro para distribuir aos acionistas.

São milhões e milhões distribuídos aos acionistas, pois grande parte das ações

pertencem ao capital estrangeiro, mas a população está acordando e tem coragem de

denunciar. São Vereadores que nos procuram de todo o Estado de Minas Gerais, de

todos os cantos, de todas as regiões, de todos os partidos, para entrarmos na Justiça

contra a Copasa. As pessoas têm de ter coragem de denunciar e já estão fazendo

isso. E o Poder Legislativo não pode ser submisso ao Poder Executivo. Aliás, muitos

Vereadores que aprovaram a lei no passado esclareceram que foram enganados. No

passado, o contrato estava bonitinho. A Copasa faria tratamento de esgoto, isso e

aquilo e garantiria recursos. Depois, nada, nada; a Copasa simplesmente rasga o

contrato. Ela não obedece o contrato, nem a legislação, nem o Código de Defesa do

Consumidor, enfim, não obedece nada.

Os Vereadores que estão nos procurando dizem que estão se sentindo totalmente

enganados. E foram mesmo, pois, na hora em que aprovaram o contrato na Câmara

Municipal para dar à empresa a concessão para prestar os serviços de água e
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esgoto, ela prometia tudo no papel, mas, na hora de fazer, não cumpriu o que foi

prometido. Aliás, as pessoas estão tendo a coragem de nos procurar para redimir-se,

dizer que erraram e que estão lutando para corrigir esse erro. É isso mesmo: tem de

haver humildade, sim. Podem ter certeza de que encaminharemos todas as ações,

vamos continuar a entrar com ações na Justiça.

Sempre falo que o meu compromisso é com o povo e com os mais necessitados.

As pessoas têm de acreditar que é possível. Posso citar aqui várias lutas em que

obtivemos resultados concretos. Se formos somar os benefícios alcançados, são

milhões e milhões de economia para toda a população de Minas Gerais.

A questão da taxa de incêndio foi uma grande luta nossa e do PMDB desta Casa. O

Governador queria cobrar a taxa de incêndio de todas as residências, e conseguimos

a revogação dessa taxa. Hoje as residências de Minas Gerais não pagam mais taxa

de incêndio, não pagam mais taxa para chamar a polícia - ele queria cobrar essa

também. Se o policial fosse a pé ao local da ocorrência, teria de ser pago um valor;

se ele fosse de moto, outro; e, se fosse de carro, o valor seria mais alto ainda.

Conseguimos também revogar essa taxa.

A redução da conta de luz em 17% foi histórica, pois foi a primeira em toda a

trajetória da Cemig. A Cemig e a Copasa queriam colocar o nome do consumidor que

estivesse em débito com as empresas no SPC, além de cortar a água e a luz.

Conseguimos impedir esse absurdo. Há um projeto de nossa autoria tramitando na

Casa. Por fim, agora, conseguimos impedir o aumento do valor da água da Copasa.

Realmente, há possibilidade de sairmos vitoriosos. Além da Cemig, da taxa de

incêndio, da conta de água, daremos prosseguimento a mais duas campanhas. Uma

se refere à telefonia, ao valor absurdo cobrado todo mês. São mais de R$42,00

cobrados por telefone fixo residencial a cada mês. Essa taxa é totalmente ilegal,

inconstitucional. Foi criada para promover a expansão das redes no Brasil, e elas já

foram expandidas. Atualmente, são 50 milhões de linhas no País, e só 40 milhões

estão sendo utilizadas. Já 10 milhões de linhas estão sem utilidade; então, por que

cobrar todo mês essa taxa de mais de R$40,00 por telefone fixo residencial? Isso é

ilegal e não pode ocorrer.
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O seguro DPVAT é outra luta na qual entraremos com muita força. É uma

verdadeira máfia o DPVAT; os valores e os aumentos dos últimos anos são abusivos.

Então, queremos muitas explicações para o FAT, da Fenaseg, que é a Federação

Nacional das Seguradoras. Realmente, temos de acreditar, temos de lutar.

Conseguimos êxito com o fim da taxa de incêndio e o fim da taxa para chamar a

polícia. Pedimos o fim da cobrança para fazer o boletim de ocorrência, a redução na

conta de luz, pedimos que o nome do consumidor que estivesse em débito não fosse

para o SPC e para a Serasa. A Cemig queria mais de 30% de aumento, e o reajuste

ficou em 4%. Fomos à Aneel, fizemos a defesa. Agora, conseguimos impedir o

aumento do valor da conta de água da Copasa, e será criada a agência regulatória

em Minas Gerais. Agradeço e conclamo todos que estão nos ouvindo agora a entrar

nessa luta também. Com certeza, com a mobilização e a participação de todos,

teremos mais vitórias pela frente. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

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 3.762 a 3.765/2009,

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 Assuntos Municipais - aprovação, na 10ª Reunião

Ordinária, em 6/5/2009, dos Requerimentos nºs 3.622/2009, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, e 3.660/2009, do Deputado Carlos Pimenta; de Administração Pública -
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aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, em 6/5/2009, do Requerimento nº 3.625/2009,

do Deputado Weliton Prado; de Educação - aprovação, na 9ª Reunião Ordinária, em

6/5/2009, do Projeto de Lei nº 3.074/2009, do Deputado Rômulo Veneroso, e dos

Requerimentos nºs 3.616/2009, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, 3.645, 3.646 a

3.650, 3.652 e 3.653/2009, da Comissão de Participação Popular; de Política

Agropecuária - aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, em 5/5/2009, do Requerimento

nº 3.615/2009, do Deputado Carlos Pimenta; e do Trabalho - aprovação, na 8ª

Reunião Ordinária, em 6/5/2009, dos Projetos de Lei nºs 3.118/2009, do Deputado

Fahim Sawan, 3.120/2009, do Deputado Weliton Prado, 3.124/2009, do Deputado

Juninho Araújo, e 3.140/2009, do Deputado Tiago Ulisses, e dos Requerimentos nºs

3.601 e 3.620/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 3.662/2009, da Comissão de

Participação Popular (Ciente. Publique-se.).

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.243 e 2.358/2008, 3.008 e 3.057/2009 e, em 2º

turno, dos Projetos de Lei nºs 1.621 e 1.689/2007, 2.324, 2.343 e 2.577/2008, uma

vez que permaneceram em ordem do dia por 6 reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a especial de segunda-feira, dia 11, às 20 horas, nos termos do

edital de convocação.

ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/5/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

Fase: Discussão e Votação de Relatórios: Relatório Final da Comissão Especial das

Serras da Calçada e da Moeda; discurso do Deputado Almir Paraca; questão de

ordem; chamada para a recomposição de quórum; existência de número regimental
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para a continuação dos trabalhos; discurso do Deputado Weliton Prado; questão 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 - Alencar da

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

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

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

Moreira - Chico Uejo - 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 - Gláucia Brandão - Gustavo

Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -

Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz

Humberto Carneiro - Maria Lúcia Mendonça - Maria Tereza Lara - Mauri Torres -

Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - 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.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.
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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 apreciação de pareceres, de requerimentos

e de indicações.

Discussão e Votação de Relatórios

O Sr. Presidente - Relatório Final da Comissão Especial das Serras da Calçada e

da Moeda, incluído em ordem do dia nos termos do parágrafo único do art. 114 do

Regimento Interno. Continua em discussão o relatório. Com a palavra, para discutir, o

Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Deputados e Deputadas, queremos

trazer à discussão o Relatório Final da Comissão Especial das Serras da Calçada e

da Moeda, trabalho extraordinário, muito discutido. Para nós, essa discussão é

fundamental porque é simbólica. Representa algo que acompanha os trabalhos desta

Casa e não apenas da Comissão de Meio Ambiente; acompanha a discussão do

desenvolvimento sustentável em Minas Gerais, associado ao setor econômico, o mais

importante do Estado.

O próprio nome de Minas Gerais tem esse vínculo direto com o setor da mineração,

e hoje assistimos ao impacto da crise econômica mundial no Estado de Minas Gerais

exatamente em função da importância da mineração, da metalurgia e das indústrias

de transformação associadas a esses setores para o nosso Estado. Portanto, Sr.

Presidente, o relatório final da Comissão Especial das Serras da Calçada e da Moeda

foi um dos trabalhos importantes dos últimos tempos nesta Casa.

E hoje, na nossa Assembleia, estamos diante de uma situação que consideramos,

no mínimo, pouco comum, para não dizer inusitada. O relatório final foi apresentado.

Foi muito bem concluído, finalizado e aprovado, e depois, logo imediatamente após

sua publicação e divulgação, tivemos um episódio que causou estranheza para a

nossa Bancada do PT. O relatório foi objeto de uma questão judicial envolvendo o

Ministério Público, que impôs penalidade a uma das grandes empresas de mineração

do Estado, utilizando como argumento exatamente a matéria desse relatório, que, no

ponto central, recomendava, até a versão final da legislação para orientar todo esse
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processo, não só a ocupação das Serras da Calçada e da Moeda, mas a exploração

de todas as suas riquezas. Recomendava, de maneira especial, em relação aos

processos de licenciamento em curso, a suspensão de todo licenciamento que não

estivesse concluído até a consolidação da legislação. Achamos estranha a decisão

da utilização de um relatório, por mais importante que seja, como realmente é, como

subsídio para uma tomada de decisão dessa ordem, uma vez que o relatório não é

uma lei; ele subsidia e orienta a confecção de uma legislação. Portanto, achamos que

foi inadequada, inapropriada, indevida sua utilização pelo Ministério Público, bem

como o acatamento por parte do Juiz que tratou da matéria.

Depois desse episódio, ao relatório é apresentada uma errata, e aqui queremos

dizer, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que discordamos da forma de apresentação

dessa errata, como também do seu conteúdo.

Portanto, em nome da Bancada do PT e também do Deputado Carlin Moura, do

PCdoB, queremos encaminhar contrariamente a votação, deixando muito claro que

nossa posição diverge na forma e no conteúdo da errata apresentada ao relatório.

Acreditamos que é fundamental discutir melhor encaminhamentos dessa natureza,

pois uma matéria que é fruto de ampla discussão, que é de interesse de vários

colegas desta Casa e que contou com a colaboração de muitos Deputados para

compor a comissão especial não pode receber um tratamento dessa ordem.

Questão de Ordem

O Deputado Almir Paraca - Feito o encaminhamento, Sr. Presidente, gostaríamos

de solicitar o encerramento, de plano, da reunião por falta de quórum.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta,

a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para

a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Hely Tarqüínio) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 30 Deputados. Portanto, há quórum

para a continuação dos trabalhos. Com a palavra, para discutir, o Deputado Weliton

Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Cumprimento a todas e a todos. É fundamental

aprofundarmos esse tema importante, que está sendo discutido nesta Casa há vários
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anos. Foi formada uma comissão especial para discutir a questão das Serras da

Calçada e da Moeda, principalmente em relação à degradação do meio ambiente. No

relatório final, ficou clara a importância de tomarmos providências urgentes para

garantir a preservação da área do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, sem

nenhuma redução, e a criação de uma reserva particular de patrimônio natural. É

fundamental a criação de uma reserva de patrimônio natural em parte da Serra da

Calçada. Foram duas das principais recomendações do relatório da Comissão

Especial das Serras da Calçada e da Moeda. O documento final foi aprovado no dia

2/4/2009; o relator foi o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. O relatório foi devolvido ao

Plenário atendendo a requerimento de oito parlamentares. O requerimento foi

aprovado no dia 16 de abril. O que diz o documento? Ele determina a criação de uma

política específica para a Serra da Moeda, área importante de recarga de aquíferos e

alimentação de mananciais utilizados para abastecimento público da Região

Metropolitana de Belo Horizonte. Apresenta ainda duas propostas de mudança da

legislação. Na conclusão do relatório, foi apresentado um substitutivo à Proposta de

Emenda à Constituição nº 16. O substitutivo propõe que as Serras da Moeda e da

Calçada passem a constituir um patrimônio ambiental do Estado. Então é a garantia

de que a Serra da Moeda e a Serra da Calçada sejam um patrimônio ambiental do

Estado, envolvendo toda a proteção estadual no que diz respeito à fiscalização e aos

recursos necessários para essa fiscalização, todo um acompanhamento para a

preservação desse patrimônio, o que já vem tarde, pois essas providências já

poderiam ter sido tomadas há muito tempo. Fica aqui nosso questionamento em

relação ao governo do Estado, que infelizmente é muito lento, só toma providências

após mobilização e sob pressão. Se não houver pressão, as coisas não acontecem

no nosso Estado. São questões importantes, como a preservação do Parque

Estadual da Serra do Rola-Moça, das Serras da Calçada e da Moeda. Já deveria

haver uma política discutida e construída por esta Casa e aprovada há muitos anos, o

que infelizmente não aconteceu por lentidão do governo. O governo tem de agilizar as

questões ambientais do Estado. Vimos cobrando isso há muito tempo. O exemplo é a

questão da Copasa. É inaceitável, é inadmissível que a Companhia de Água e Esgoto

de Minas Gerais, a Copasa, jogue todo o esgoto sanitário da cidade - a Copasa é
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responsável por atender 611 cidades no tocante a água e esgoto - nos lagos e nos

rios, poluindo águas que poderiam servir para o abastecimento de água potável para

a população. Então a Copasa contamina os rios e os lagos. A preservação da Serra

da Calçada e da Serra da Moeda deveria ser prioridade para o governo, da mesma

maneira que a questão ambiental em relação à Copasa. Não tenho dúvidas de que

hoje a Copasa é a maior responsável no Estado pela degradação do meio ambiente,

pois contamina os mananciais, os rios e os lagos, nos quais joga todo o esgoto. E

cobra valores absurdos em relação à conta de água. Aliás, cobra taxa de esgoto, até

na zona rural, onde o que existe é fossa. Muitas vezes, as pessoas não dispõem nem

de energia elétrica, mas têm fossa. Não contam com ligação de água, mas a Copasa

cobra pelo tratamento de esgoto, o que é um verdadeiro absurdo. Ou seja, cobra pelo

tratamento de esgoto, sem que elas tenham esse tratamento.

Especificamente em relação à preservação do Parque Estadual da Serra do Rola-

Moça e das Serras da Calçada e da Moeda, com certeza, formas de preservação

especial serão garantidas por meio das ações que iremos tomar, do ponto de vista

legal, em toda a área ou pelo menos em parte dela, transformando-a em patrimônio

ambiental. Aliás, é fundamental transformá-la em patrimônio ambiental. Somente

dessa forma será possível que a utilização, mesmo 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, ecológico,

histórico, científico e cultural. Essa é outra medida que garantirá a importância de um

projeto de lei que determina a criação pelo Executivo de um modelo de gestão para

as Serras da Moeda e da Calçada. Isso fará com que o governo, além de garantir os

recursos estruturais e financeiros, escolha o pessoal para fazer essa fiscalização.

Que todas essas determinações e regras a serem seguidas sejam garantidas em lei,

justamente para preservar o patrimônio histórico, arqueológico e cultural dessas

serras.

O relatório também apresentou diversas recomendações à Secretaria de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Parabenizo o Secretário de Meio Ambiente

do Estado pelo trabalho realizado, apesar de ainda faltar política nessa área. Se

formos escolher cinco áreas em que o governo de Minas deixa muito a desejar,
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podemos citar, em primeiro lugar, a saúde, cujo déficit é muito grande. As pessoas

estão morrendo nas filas dos hospitais por falta de consultas e de remédios. É uma

dificuldade, um sofrimento terrível. Citamos, ainda, as áreas sociais, cujos

investimentos feitos pelo governo do Estado são muito pequenos. Na educação, além

do aspecto da qualidade do ensino médio, os salários dos servidores são

baixíssimos. De todos os Estados da Federação, Minas Gerais é o que pior remunera

os servidores. O governo, na área da educação, está sendo péssimo. A outra área é

a da segurança pública, outro gargalo do governo do Estado, que, infelizmente, não

cria o fundo estadual de segurança pública. Os Prefeitos têm de ajudar na

manutenção dos veículos das Polícias Civil e Militar. Na verdade, tem de ajudar até

com gasolina, se não com tudo.

Estivemos em Patrocínio, na semana passada, cidade de quase 100 mil habitantes,

onde não há nenhum perito. Como uma cidade com quase 100 mil habitantes não

tem um perito? Quantos peritos existem em Patrocínio? Nenhum. É por isso que digo

que o Estado deixa muito a desejar na segurança pública. Além do mais, não se paga

auxílio-periculosidade aos policiais civis e militares, aos agentes penitenciários e ao

efetivo do Corpo de Bombeiros, apesar de isso constar na Constituição do Estado.

Eles não cumprem a Constituição.

O outro gargalo é justamente na área ambiental, e estamos discutindo o projeto que

cria as Serras da Calçada e da Moeda. Na área ambiental, o governo também deixa

muito a desejar. Quanto a esse relatório que agora encaminhamos para votação, o

governo deveria tê-lo apreciado e nós deveríamos tê-lo votado não agora, mas há

cinco anos. O governo é lento feito uma tartaruga anestesiada. Desse jeito não dá.

Se olharmos a aplicação de recursos na área do meio ambiente, veremos que isso

é muito pouco, é quase nada perto do Orçamento de quase R$40.000.000.000,00.

O governo deixa a desejar na área ambiental, ainda que o meio ambiente hoje seja

uma das maiores preocupações de todas as lideranças mundiais. Infelizmente, no

Estado de Minas Gerais, o meio ambiente é tratado sem nenhuma consideração.

Gostaria de parabenizar todos os que estão discutindo os problemas do Rio São

Francisco e debatendo questões ambientais, com as quais estão preocupados,

diferentemente do nosso governo.
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Gostaria de terminar dizendo que o debate tem de ser aprofundado. Há o problema

do esgoto, que é jogado nos rios e nos lagos, questão essa que é muito séria e

necessita ser discutida em todo o Estado. Em grande parte das cidades, a

responsabilidade é da Copasa.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, peço o encerramento, de plano, da

reunião, tendo em vista não mais haver quórum para a continuação dos trabalhos.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 6, 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 ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 28/4/2009

Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adalclever

Lopes, Délio Malheiros, Gil Pereira e Delvito Alves, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Adalclever Lopes,

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

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

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

reunião se destina a apreciar proposições da Comissão e comunica o recebimento do

ofício do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 3.156/2008. O Presiden te acusa o recebimento do

Projeto de Lei nº 1.763/2007, em 1º turno, avocando a si a relatoria da proposição.

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 Adalclever Lopes e Délio Malheiros (2),
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em que solicitam sejam realizadas audiências públicas para discutir questões

relativas ao pagamento de condomínio nos shopping centers, cujo valor é repassado

ao consumidor, e debater sobre questões relativas ao financiamento da casa própria;

e Carlin Moura, em que solicita seja realizada audiência pública para discutir com a

Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte e a Confederação Nacional das

Câmaras de Dirigentes Lojistas a proposta de regulamentação dos cartões de crédito

pelo Banco Central. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença 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 maio de 2009.

Délio Malheiros, Presidente.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 29/4/2009

Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Carlin Moura e João Leite (substituindo o Deputado Deiró Marra, por

indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura,

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

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

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a deliberar sobre

proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício do Sr. Carlos Alberto

Pavan Alvin, Subsecretário da Casa Civil, publicado no “Diário do Legislativo” de

18/4/2009. A Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 3.074/2009, em

turno único, para o qual designou como relator o Deputado Carlin Moura. Passa-se à

2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é

aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 3.080/2009 (relator: Deputado Deiró

Marra), que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por

sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 3.586; 3.599; 3.600 e 3.612/2009.
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Registra-se a presença do Deputado Deiró Marra, que assume a Presidência da

reunião. Neste momento, ausenta-se da reunião o Deputado João Leite. Submetidos

a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de

Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.642/2007, 2.871/2008, 2.959, 2.961, 2.963,

2.964, 2.965, 2.967, 3.038, 3.041, 3.065 e 3.069/2009. 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 Maria Lúcia Mendonça em que solicita reunião de

audiência pública para homenagear os alunos da Escola Técnica de Formação

Gerencial do Sebrae, com sede em Belo Horizonte, pela conquista do bicampeonato

no Desafio Internacional de Empreendedorismo, o “Global Business Challenge”, e dos

Deputados Carlin Moura em que solicita seja encaminhado à Secretaria de Educação,

à Superintendência Regional de Ensino Metropolitana “B”, à Diretoria da E.E. Laurita

de Melo Moreira e à Comissão Municipal de Cadastro de Matrícula de Contagem

pedido de providências para solucionar problema relacionado à distribuição de vagas

na mencionada Escola, conforme abaixo-assinado de pais de crianças residentes no

Bairro Novo Progresso, no Município de Contagem; seja anexado ao Projeto de Lei nº

2.215/2008 “Manifesto dos Servidores Públicos Administrativos das

Superintendências Regionais de Ensino e Unidade Central da Secretaria de Estado

da Educação”; Deiró Marra em que solicita seja encaminhado ao Vice-Governador do

Estado pedido de concessão de reajuste salarial aos servidores que atuam nas

Superintendências Regionais de Ensino, conforme documento entregue a essa

autoridade quando de sua visita ao Município de Patrocínio no dia 27/4/2009.

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, 6 de maio de 2009.

Maria Lúcia Mendonça, Presidente - Carlin Moura - Dalmo Ribeiro Silva - Gláucia

Brandão.
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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/4/2009

Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Getúlio Neiva e Lafayette de Andrada (substituindo este ao Deputado

Juninho Araújo, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão,

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

Lafayette de Andrada, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. 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 2.817/2008 (relator: Deputado Vanderlei Jangrossi),

que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua

vez, são aprovados os Requerimentos nºs 3.602, 3.603, 3.608, 3.613 e 3.614/2009.

Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.937, 2.946/2008, 3.006, 3.032

e 3.036/2009. 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, 7 de maio de 2009.

Gláucia Brandão, Presidente.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/4/2009

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Eros Biondini, Carlin Moura e João Leite, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Eros Biondini,

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

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

reunião se destina apreciar matéria constante na pauta e a discutir e a votar

proposições da Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
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compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovadas, em turno único,

cada uma por sua vez, as Propostas de Ação Legislativa nºs 573 e 798/2008 (relator:

Deputado João Leite); 572/2008 (relator: Deputado Carlin Moura, em virtude de

redistribuição) e 581/2008 ( relator: Deputado Carlin Moura), na forma dos

requerimentos apresentados. Após discussão e votação, são rejeitadas, em turno

único, cada uma por sua vez, as Propostas de Ação Legislativa nºs 577 (relator:

Deputado André Quintão); 773, 877, 885 e 1.027/2008; relator: (relator: Deputado

João Leite); e 979/2008 (relator: Deputado Carlin Moura). A Proposta de Ação

Legislativa nº 864/2008 é retirada de pauta por determinação do Presidente da

Comissão, por não cumprir pressupostos regimentais. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado André

Quintão em que solicita seja encaminhada à Câmara dos Deputados manifestação de

repúdio pelo Projeto de Lei nº 4.022/2008, que fixa o salário mínimo dos Assistentes

Sociais, tendo em vista que o piso salarial defendido pelo Conselho Federal de

Assistentes Sociais - CFESS - é de 10 salários mínimos. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença 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 maio de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Eros Biondini.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 864/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 864/2008, de autoria do Sindicato Único dos

Trabalhadores em Educação de Minas Gerais - Sind-UTE -, sugere a alteração da

finalidade da Ação 4303 - Melhoria da Qualidade e Eficiência do Ensino Médio - para

“Melhorar a eficiência do ensino médio, ampliando o atendimento dos alunos em
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idade própria, aumentando as taxas de conclusão e elevando as metas físicas e

financeiras da ação até o atendimento de 100% da demanda”.

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 acrescentar à descrição da finalidade da Ação 4303

objetivos relacionados ao aumento dos recursos e metas previstas e ao atendimento

da demanda pelo ensino médio.

A definição de indicadores, na formulação de determinada política pública, tem por

escopo permitir o acompanhamento, a avaliação e a correção de rumos acerca dos

objetivos definidos nos diferentes níveis de planejamento governamental.

O Promédio é um programa estratégico que visa à melhoria de indicadores do

ensino médio em Minas Gerais, tais como a proficiência dos alunos, o rendimento, o

fluxo escolar e a distorção idade-série, para elevar as taxas de conclusão desse nível

de ensino.

A proposta em análise, por conseguinte, não traz inovação ao alcance do programa,

que já tem o objetivo não só de universalizar o ensino médio, mas também de

aperfeiçoar a qualidade do ensino, alcançando tanto o segmento de alunos na faixa

etária própria quanto os jovens e adultos que se encontram fora dessa faixa.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pelo não-acolhimento da Proposta de Ação Legislativa

nº 864/2008.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2009.

André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura - Eros Biondini.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.190/2009

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

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.

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 3.190/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, com sede no Município de

Leandro Ferreira.

A finalidade primordial da Associação é produzir programas culturais, educativos e

informativos de interesse da sociedade. Dessa maneira, presta serviços de utilidade

pública, estimula a prática do lazer e da cultura e promove o melhor convívio social.

Também representa organizações populares e cooperativas em órgãos públicos

responsáveis pelo setor de telecomunicações.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.190/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2009.

Djalma Diniz, relator.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 7/5/2009, a seguinte comunicação:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. Luís Moraes

Cardoso, ocorrido em 7/5/2009, no Município de Jacutinga. (- Ciente. Oficie-se.)
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MANIFESTAÇÕES

A Assembleia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com a comunidade de Corinto pelo transcurso do 85º aniversário

de emancipação desse Município (Requerimento nº 3.526/2009, do Deputado Célio

Moreira);

de congratulações com o Sr. José Milton, Prefeito Municipal de Conselheiro

Lafaiete, por sua eleição para o cargo de Presidente da Associação Mineira de

Municípios - AMM (Requerimento nº 3.529/2009, do Deputado Walter Tosta);

de congratulações com o Sr. José Milton, Prefeito Municipal de Conselheiro

Lafaiete, pela posse como Presidente da Associação Mineira de Municípios

(Requerimento nº 3.549/2009, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. José Osvaldo Guimarães Lasmar por sua posse à

frente da Agência Metropolitana de Belo Horizonte (Requerimento nº 3.551/2009, do

Deputado Neider Moreira);

de congratulações com a comunidade de Senador Amaral pelo transcurso do 17º

aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº 3.554/2009, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

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 (Requerimento nº 3.564/2009, do Deputado Jayro

Lessa);

de aplauso à empresa Transimão Turismo Ltda. por seus 37 anos de fundação

(Requerimento nº 3.566/2009, do Deputado Ademir Lucas);

de aplauso ao 25º Batalhão de Polícia Militar, de Sete Lagoas, por seus 13 anos de

fundação (Requerimento nº 3.567/2009, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Ferrous Brasil pelo lançamento da pedra fundamental de

seu Centro de Pesquisas Tecnológicas (Requerimento nº 3.578/2009, do Deputado

Neider Moreira);
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de aplauso à Companhia de Telecomunicações do Brasil Central - CTBC - pelos

relevantes serviços prestados na área de telecomunicações (Requerimento nº

3.589/2009, do Deputado Doutor Viana).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 12 DE MAIO DE 2009

ATAS

ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/5/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

Fase: Questão de ordem - Registro de presença - Discussão e Votação de Relatórios:

Relatório Final da Comissão Especial das Serras da Calçada e da Moeda; discursos

dos Deputados André Quintão e Carlin Moura; encerramento da discussão;

requerimento do Deputado Luiz Humberto Carneiro; deferimento - Questões de

ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

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

Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

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

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

Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Doutor Rinaldo -

Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - 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 - Paulo Guedes -

Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -

Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio

- Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander

Borges - Zé Maia.
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Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h15min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

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

2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres, de

requerimentos e de indicações.

Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, na verdade, a questão de ordem

que gostaria de fazer seria de grandeza maior, mas, infelizmente, tenho de utilizar-me

deste instrumento regimental para apelar a V. Exa., como 1º-Vice-Presidente desta

Casa, e aos demais integrantes da Mesa. Há cerca de seis anos, a minha assessoria

de processo legislativo tem de receber autorização para adentrar a antessala deste

Plenário, como tantos outros assessores adentram. Há quatro meses, enviei ofício ao

Secretário-Geral da Mesa, Sr. José Geraldo, que se encontra presente neste

Plenário, para que comunicasse o fato à Mesa. Infelizmente, Sr. Presidente, V. Exa.,

que tem acompanhado as reuniões da Mesa, pode constatar a situação. Parece que

as coisas demoram a chegar na ponta da linha. Todos os dias, tenho de autorizar a

minha assessoria a adentrar a antessala deste Plenário, mas, se V. Exa. observar,

vários outros assessores adentram aqui constantemente. Portanto, apelo a V. Exa.,

como 1º-Vice-Presidente desta Casa, que neste momento preside esta reunião, para

que solicite ao Secretário-Geral da Mesa o cumprimento das recomendações desta

Casa. Caso contrário, ficará difícil trabalhar. Eu teria outras questões de ordem a

apresentar, mas vou deixar para fazê-lo em outra oportunidade, mais precisamente
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na próxima reunião da Mesa, quando as apresentarei ao nosso Presidente, Deputado

Alberto Pinto Coelho. Essa é a nossa questão de ordem.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário, do Sr. Cássio

Luís Arantes, Vereador e Presidente da Câmara Municipal de Três Corações, e do Sr.

Sérgio Auad, Vice-Prefeito desse Município.

Discussão e Votação de Relatórios

O Sr. Presidente - Relatório Final da Comissão Especial das Serras da Calçada e

da Moeda, incluído em ordem do dia nos termos do parágrafo único do art. 114 do

Regimento Interno. Continua em discussão o relatório. Com a palavra, para discuti-lo,

o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, essa discussão sobre

o relatório da Comissão Especial das Serras da Calçada e da Moeda é estratégica

para a nossa Região Metropolitana. Queria, inicialmente, parabenizar todos os

membros que integraram esta Comissão Especial pelo trabalho realizado. Tive

oportunidade de ler todo o relatório da Comissão Especial e concordei com vários dos

pontos enumerados. Mas acho que uma questão ficou pendente, a qual é até objeto

do recurso apresentado a este Plenário, uma vez que o relatório chegou a ser

aprovado no âmbito da própria Comissão. Essa questão diz respeito às medidas de

proteção, que são as chamadas “medidas de cautela”.

O nome Minas Gerais fala por si. Sabemos que o Quadrilátero Ferrífero tem na

atividade minerária uma importante fonte de exploração econômica, que ela compõe

a nossa economia, que faz parte do próprio equilíbrio econômico do Estado. Mas

sabemos também que é uma atividade que demanda proteção do ponto de vista do

meio ambiente, do ponto de vista de uma recomposição, dado o passivo que essa

atividade gera. Há um nítido conflito, principalmente nesse espaço da Serra da

Moeda, entre atividade minerária, proteção ambiental, proteção de sítios, de

patrimônios culturais e de mananciais. Tudo isso compõe esse conflito não só na

Serra da Moeda, mas também na nossa Região Metropolitana. Então, o relatório é

muito claro e vou concordar com esse seu aspecto. A medida do tombamento, que

penso ser a ideal e que já foi até objeto de uma proposta de emenda constitucional, é
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alvo, no âmbito do Supremo Tribunal, da legislação maior, de um questionamento

sobre a competência do Legislativo quanto à realização desse procedimento.

Algumas entidades e alguns integrantes dessa Comissão argumentaram que talvez

essa fosse uma medida muito extremada e que o ideal seria promover um

mapeamento, um estudo, uma delimitação melhor das áreas onde pudesse ocorrer a

atividade minerária e de onde, de fato, houvesse a necessidade de uma proteção

ambiental, para, a partir daí, procurar compatibilizar a atividade minerária com a

atividade de preservação. Sabemos que se trata de um processo longo, demorado e

que a Comissão recomenda a apresentação de um projeto de lei. Aí surge a

polêmica: defendemos o que consta no relatório. O relatório diz claramente que, até

que a lei seja regulamentada, deverão ser suspensos todos os novos

empreendimentos e ampliações. Essa é uma medida óbvia, Deputado Carlin. Se essa

medida não é tomada, tem-se uma indicação protetora, mas não, a liberação geral,

na prática. Então, quando for concluído um projeto de lei e uma regulamentação, uma

vez que boa parte das Serras da Moeda e da Calçada pertencem às empresas de

mineração, obviamente, segundo a lógica do capitalismo, será acelerado o seu

processo de licenciamento. Nesse caso, quando formos discutir a regulamentação da

lei, onde estará a serra? Ela já não existirá, porque a atividade minerária já terá

tomado conta.

Concordo com o conteúdo do relatório. De maneira muito serena, ele indica que,

até a regulamentação da lei, ficam suspensos novos empreendimentos e também a

ampliação ou expansão daqueles já instalados.

Uma errata foi feita. Ontem, o Deputado Almir Paraca fez menção a isso. Qualquer

errata que altere conteúdo deve ter acordo político, seja em redação final ou em

relatório de comissão. Não estou entrando no mérito quanto a se a errata

correspondeu ou não ao debate realizado na Comissão. Pelo que li no relatório, a

errata não está de acordo com o que foi discutido na Comissão. A errata exclui dessa

medida de cautela empreendimentos que já tenham iniciado processo de

licenciamento. Todos sabemos que temos as licenças prévia, de instalação e de

operação. É perfeitamente possível termos um procedimento ainda inicial de licença

prévia, e os estudos e as audiências recomendarem que esse processo não seja
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continuado em razão do debate sobre a proteção da Serra da Moeda. Isso ocorreu na

Zona da Mata, com a bauxita e a agricultura familiar. Havia processos licenciados.

Descobrimos alguns deles com barragens mal construídas, que depois arrebentaram.

Havia ainda processo licenciado em zona de amortecimento do Parque Estadual

Serra do Brigadeiro, que, na época, não tinha sequer Conselho Consultivo instalado

para definir o que poderia ser feito. Resultado: com muita sensibilidade com relação a

acidentes em barragens, o Secretário José Carlos Carvalho zerou o processo. Iniciou

tudo novamente, desta vez com estudos e com a participação do pessoal da região. É

a mesma questão das Serras da Moeda e da Calçada. Não estou entrando na

questão de quais são os processos de licenciamento em curso. Gostaria de saber.

Quantos são? Quantos estão em licença prévia? Quantos estão em licença de

instalação? Quantos estão próximos da licença de operação? É lógico que, se há um

processo muito avançado que não traz nenhum transtorno ambiental ou em que este

tenha sido pactuado - a empresa fez um grande investimento e tudo está certo -, é

justo que a operação seja realizada. Entretanto, não temos conhecimento. A

Comissão não entrou nesse detalhamento.

Chamo a atenção dos Deputados para o risco desta votação, para o risco que a

Assembleia vai correr. Primeiro, não estamos votando projeto de lei. A Assembleia

não pode ficar acuada pela utilização de um relatório de comissão especial. Relatório

não é lei. Se alguém está fazendo uso indevido do relatório, trata-se de uma

discussão para as bases do Judiciário. A Assembleia fez um debate. Parabenizo a

Comissão, o trabalho foi muito sério. Há um relatório concluso. Se o relatório é mal

utilizado, a Assembleia não tem que revê-lo. Se o fizer, fica ruim para a Casa. A

medida de proteção do relatório não é lei. Será depois que a lei for promulgada e

regulamentada. Fica ruim para a Assembleia, a decisão é coletiva e a respeito, mas

deixamos esclarecida a posição do bloco PT-PCdoB. Votaremos pelo conteúdo do

relatório, que foi muito bem feito. Recomenda medidas de cautela e de proteção,

acenando para a compatibilização da atividade minerária com a proteção ambiental.

O relatório é muito lúcido e tem muito bom senso. Se a medida de cautela que a

Assembleia recomenda para depois do projeto de lei está trazendo tanto transtorno,

se o Ministério Público e o Judiciário estão utilizando essa recomendação como
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norma impositiva, não cabe à Assembleia amenizar o resultado de meses de

trabalho. Esse é um erro da Assembleia Legislativa.

Faço apelo aos Deputados, pois ficará ruim para a Assembleia alterar um relatório.

Daqui a algum tempo, independentemente da Assembleia, pela regulamentação, a

atividade se expandirá. Quando chegarmos à Serra da Moeda, a Brumadinho e aos

vários Municípios, dirão que algo errado aconteceu porque a Assembleia alterou um

relatório de comissão especial. Faço o alerta de que é um erro político da Assembleia

alterar a conclusão desse relatório. Podemos discutir o mérito. É legítimo que outros

Deputados não concordem com a medida de cautela. Esse é outro debate. Vamos

fazê-lo, mas alterar um relatório porque está sendo utilizado indevidamente é um

equívoco deste Poder, que fez um belíssimo trabalho. Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

li todo o relatório. Trata-se de um trabalho sério dos Deputados que compõem a

Comissão. Não faz sentido alterá-lo, pois está sendo utilizado do jeito que saiu.

Deixo o meu apelo aos Deputados dizendo que eu, Deputado André Quintão, do

PT-PCdoB, defendo a medida de proteção das Serras da Calçada e da Moeda e da

APA Sul. Não sou contra a atividade minerária, mas temos de pensar em uma

atividade sustentável, que preserve os mananciais, os nossos sítios culturais e a

qualidade de vida para quem, como eu, mora na Região Metropolitana de Belo

Horizonte. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

telespectadores da TV Assembleia, é importante explicitarmos essa questão.

Estamos avaliando o relatório final de uma Comissão Especial constituída nesta Casa

para discutir a preservação das Serras da Calçada e da Moeda. Para os

telespectadores entenderem com mais clareza, a preservação da área do Parque

Estadual da Serra do Rola-Moça, sem nenhuma redução, e a criação de uma reserva

particular de patrimônio natural em parte da Serra da Calçada foram duas das

principais recomendações do Relatório Final da Comissão Especial das Serras da

Calçada e da Moeda. O documento final foi aprovado no dia 2/4/2009, e o relator foi o

ilustre Deputado Dalmo Ribeiro Silva, do PSDB. O documento determina a criação de

uma política específica para a Serra da Moeda, área importante para a recarga de
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aquíferos e alimentação de mananciais utilizados para o abastecimento público da

Região Metropolitana de Belo Horizonte. Trata-se de uma das principais áreas que

proporcionam o abastecimento de água potável para a Região Metropolitana de Belo

Horizonte.

O relatório apresenta ainda duas propostas de mudança na legislação. À conclusão

do relatório, foi apresentado um substitutivo que prevê uma proposta de emenda à

Constituição para incluir a Serra da Moeda nas áreas tombadas do Estado. O

substitutivo apresentado pela Comissão propõe que as Serras da Moeda e da

Calçada passem a constituir patrimônio ambiental do Estado. Dessa forma, será

possível que sua utilização, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais, seja

regulamentada por meio de lei, em condições que assegurem a conservação e a

proteção de sítios de valor arqueológico, paleontológico, espeleológico, ecológico,

histórico, científico e cultural.

Outra medida de grande importância incluída no relatório é a apresentação de um

projeto de lei que determina a criação, pelo Executivo, de um modelo de gestão para

as Serras da Moeda e da Calçada, tomando como ponto de partida o chamado

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. Isso implica a criação de um plano de uso e ocupação dos solos e de

gestão das águas em toda a região, o qual se refletirá sobretudo na preservação das

fontes de abastecimento de água da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O relatório apresentou outras recomendações à Secretaria de Meio Ambiente, ao

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico e ao Sindicato da Indústria

Mineral. Resumidamente, o conteúdo do relatório é o que li. Nós, do bloco PT-PCdoB,

consideramos que foi um avanço, que se constatou que o ecossistema da Serra da

Moeda e da Serra da Calçada precisa ter uma legislação mais rigorosa e mais clara

para preservar o patrimônio ecológico, para preservar o aquífero que abastece Belo

Horizonte, até limpando o terreno da forma irresponsável como muitas vezes o poder

público trata as áreas de preservação ambiental. Quando não há legislação, acaba-se

procedendo a uma exploração muito inconsequente e irresponsável da área.
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O relatório conclui pela importância de se regulamentar e definir claramente a

proteção ambiental das áreas, de se definir a legislação específica sobre a forma de

exploração sustentável da região. Mas, aí, vem o problema principal, cujo aspecto

nós, do Bloco PT-PCdoB, estamos levantando, primeiro quanto ao aspecto formal e,

depois, quanto ao aspecto do conteúdo. A devolução do relatório ao Plenário foi

aprovada pela Comissão Especial em 16/4/2009. Logo após a aprovação do relatório,

publicou-se uma errata que, em nosso entendimento, modificou o art. 14 do projeto

de lei proposto com o objetivo de regular a utilização e a proteção ambiental das

serras. Com a modificação do artigo, mudou-se a essência do relatório. Com a

publicação de duas pequenas frases na errata, o belo trabalho apresentado pela

Comissão Especial acabou sendo prejudicado. Como bem disse anteriormente o

Deputado André Quintão, a errata determina que, enquanto a Assembleia Legislativa

discute e faz a tramitação do projeto de lei que regulamentará a preservação

ambiental da serra, todas as atividades econômicas e de extração mineral que estão

querendo adentrar o espaço da mineração, ao invés de serem suspensas,

continuarão normalmente. Isso é dar com uma mão e tirar com a outra. Se queremos

preservar a Serra - estamos regulamentando tanto a sua preservação quanto a do

ecossistema -, mas se se permite a exploração sem regras muito definidas, o que

ocorre? Acontece que poderemos chegar lá, na frente, quando se fizer o tombamento

ou se definir a preservação, e a Serra já estar completamente ocupada ou

inteiramente tomada pelas atividades econômicas. Portanto o nosso entendimento é

que a errata apresentada modifica integralmente o conteúdo do relatório, pois

apresenta um problema de ordem formal. Como se faz a mudança de um relatório por

meio de uma errata? A Comissão votou uma coisa, mas se publica uma errata que

muda o seu conteúdo. Em nosso entendimento, não se trata de um mero erro

material; muda-se uma concepção. Achamos que a errata prejudica o conteúdo do

relatório, portanto não conta com o apoio da nossa bancada, constituída pelos

Deputados e pelas Deputadas do PT e do PCdoB. Achamos que, em matéria de meio

ambiente, são fundamentais a clareza, a transparência e a velocidade da decisão.

Então, vamos regulamentar, dizer o que pode e o que não pode, com critérios

técnicos, objetivando o que queremos preservar e determinando a área em que a



____________________________________________________________________________
411

atividade pode ser explorada. O que não se pode é confundir as coisas. Em nome de

regulamentá-las, acabam-se criando artifícios para adentrar as áreas que queremos

preservar. Esse tipo de artifício é muito grave. Já havia ocorrido no passado com a

área da Serra da Piedade, quando se mudou também, por meio de um pequeno

detalhe da legislação. Quando assustamos, as mineradoras estavam autorizadas a

minerar até debaixo da igreja da Serra da Piedade, não é Padre João? Quando os

Padres assustaram, o artigo mudou, e se podia colocar a máquina para retirar o

minério de lá. Enxergamos a tempo de impedir isso.

Agora, novamente, com essa errata, as Serras da Moeda e da Calçada correm o

risco de ir embora. Tanto é verdade o que estou dizendo, que o próprio Poder

Judiciário, por meio da interpelação e da ação movida pelo Ministério Público, ao ver

o nosso relatório, percebe que há risco iminente, caso liberem as atividades

econômicas de extração sem conhecimento prévio. Somos contrários à errata

publicada; somos à favor do relatório. Queremos definir, com muita clareza, a área de

preservação ambiental; queremos conhecer, com detalhes, todos os

empreendimentos que visam a explorar a área. Isso é legítimo pelo princípio da

publicidade e da transparência. As empresas, as mineradoras podem abrir-nos o livro,

apresentar as ideias, mostrar o que querem fazer naquele espaço, e veremos o que

prejudica o meio ambiente e o que não o prejudica. Acreditamos que seja possível,

sim, o desenvolvimento econômico, a exploração mineral responsável, mas, para

isso, é preciso clareza, transparência e regras claras.

Finalizando, Sr. Presidente, queremos registrar que os membros da Bancada PT-

PCdoB somos favoráveis ao relatório original e contrários à errata publicada após a

aprovação do relatório pela Comissão Especial. Queremos parabenizar a Comissão

pelo brilhante trabalho que desempenhou nos últimos dias, ao elaborar esse relatório.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Vem à

Mesa requerimento do Deputado Luiz Humberto Carneiro solicitando a votação

destacada dos parágrafos iniciados pela expressão “Estabelecemos, ainda, por

medida de cautela” e encerrados com a expressão “imprescindíveis à proteção da

integridade da vegetação nativa”, nas págs. 64 e 84 do relatório. A Presidência defere

o requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno.
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Questões de Ordem

O Deputado Weliton Prado - Ressalto que continua o Congresso da Associação

Mineira dos Municípios, com a presença de grande número de lideranças, de

Prefeitos, na manhã. É fundamental que os Prefeitos se mobilizem para garantir, em

nível nacional, a reforma do pacto federativo. Hoje é muito injusta a distribuição dos

recursos. Temos consciência de parabenizar o Presidente Lula, que se encontra

muito preocupado com os Municípios, com o povo e com os mais necessitados, mas,

a cada dia, os Municípios continuam recebendo e assumindo muitas atribuições

pertencentes ao Estado e à União. Um exemplo disso é a Polícia Militar, a Polícia

Civil, o Corpo de Bombeiros, os Agentes Penitenciários. O Prefeito das pequenas

cidades, que está lá, na ponta, é obrigado a garantir a manutenção da viatura da

Polícia Civil e da Polícia Militar, colocando combustível e, muitas vezes, pagando até

o aluguel do imóvel que ocupam. Os Prefeitos já não aguentam assumir tantas

atribuições. Eles são obrigados a ceder funcionários da saúde, da educação à Justiça

Eleitoral, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, o que fere a autonomia dos

Poderes, até mesmo fragilizando-os. Aliás, nas eleições do ano passado, a Polícia

Militar - não os policiais, mas o Comando - agiu de forma tendenciosa em relação a

determinado grupo político de suas cidades. É uma questão realmente muito

complicada. A Polícia Militar, a Polícia Civil e os Poderes precisam ter autonomia,

independência e condições de se manter com os recursos provenientes do

Orçamento do Estado. Não se pode fragilizar as instituições, principalmente as

autoridades da área da segurança pública. Há muito tempo está tramitando nesta

Casa projeto que cria o Fundo Estadual de Segurança Pública, destinando recursos

arrecadados na área de segurança pública para a própria área. Defendemos a

aprovação desse projeto. Na revisão do pacto federativo, é preciso aumentar o

percentual de distribuição para os Municípios. O Estado fica com 75% do ICMS, ou

seja, praticamente com todo o bolo, enquanto os 853 Municípios ficam apenas com

25%. Isso é muito pouco, já que os Municípios gastam muito com transporte escolar,

com as áreas da segurança e da saúde. Muitos deles até ultrapassam o limite

constitucional na área da saúde. Aliás, há um “déficit” por parte do governo do

Estado, e a população é que sofre. É muito importante que os Prefeitos façam essas
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gestões, para que possamos rever o pacto federativo. Neste momento de crise, o

Estado de Minas Gerais tem de se posicionar e dizer o que fará para ajudar os

Municípios. O governo federal já se posicionou, mas, infelizmente, o governo do

Estado de Minas ainda não o fez. Por isso, é muito importante essa mobilização.

Parabenizo todos os Prefeitos e Vereadores que têm contato direto com o povo. É

grande o número de Vereadores que nos procuram para falar sobre a Copasa, a

Cemig. Se estiverem com problemas na sua cidade em relação ao tratamento de

esgoto da Copasa ou ao fornecimento de energia elétrica pela Cemig, estamos à

disposição dos senhores. Os Deputados Almir Paraca e Padre João também estão

preocupados com a reimplementação das ligações do programa Luz Para Todos para

os pequenos produtores. Aliás, realizaremos audiência pública nesta Assembleia para

dar sequência a esse programa, porque estão previstas apenas 50 mil ligações. No

ano passado, a previsão oficial - a Cemig tem esses dados - era de 96 mil ligações,

mas a Cemig fará apenas 50 mil. Esse número é insuficiente. Nessa audiência

pública, temos de garantir a ligação da energia elétrica para os pequenos produtores.

Isso é essencial. Não há como viver sem luz. Esperamos que a Cemig tenha

sensibilidade. Agora pela manhã, visitamos a Copasa e fomos muito bem-recebidos

pelos seus servidores. Agradecemos e parabenizamos todos os Prefeitos,

Vereadores e lideranças.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, quero rapidamente apresenar alguns

dados da área de segurança pública, questão tão importante que estamos

acompanhando de perto e que realmente preocupa a todos. O governo do Estado de

Minas Gerais nunca investiu tanto em segurança quanto neste momento. E olha que

vivemos num Estado diferenciado. Há presença do Estado em todos os seus 853

Municípios. Em Minas estão 24% de toda a malha rodoviária federal. A nossa polícia

tem enfrentado criminosos com ligações internacionais. Muitos deles estão presos em

nossas penitenciárias. Apesar do que dispõe a Constituição Federal, até hoje Minas

não tem presídio federal; o governo federal não investe na construção de presídios,

que é uma obrigação constitucional, para abrigar esses presos. Trata-se de crimes

federais e internacionais.



____________________________________________________________________________
414

Esta semana recebemos grave denúncia que atinge a segurança do Estado. Muitos

dos componentes da Polícia Rodoviária Federal, que têm obrigação de cuidar da

segurança nas estradas federais, estão trabalhando na Inteligência, algo que se

disseminou neste país. Muitos patrulheiros rodoviários federais, hoje, estão fazendo

escuta telefônica, grampo, não estão nos postos das estradas. Outro dia, quando

passávamos em frente a um posto da Polícia Rodoviária Federal na BR-262,

diminuímos a velocidade, mas o carro que vinha atrás buzinou. Não entendi o porquê,

mas depois percebi que o posto estava fechado; não havia nenhum patrulheiro,

porque não há contingente para fazer atendimento em nossas estradas.

Acreditamos que o nosso país e o nosso Estado terão segurança de qualidade

quando houver participação de todos os governos, federal, estaduais e municipais, e,

especialmente, da população. Não acredito em segurança pública sem participação

popular. Hoje vemos um crime alastrando-se com toda força em nosso país e em

nosso Estado: o tráfico de drogas. Minas não produz droga; ela vem de outros

lugares pelas estradas federais. É duro ouvir que Minas não tem feito nada pela

segurança. Tem feito, e muito; tem construído presídios, mas falta participação,

especialmente do governo federal, para, de alguma forma, combater esse tipo de

crime, que se alastra. Temos de reconhecer o firme combate do nosso governo, das

nossas polícias, mas ainda falta muito, falta a nossa participação.

Em nome da Comissão de Segurança Pública desta Assembleia, queremos chamar

as pessoas e os Conseps das nossas cidades para participarem desse grande

esforço. Assim também ocorre em relação à questão ambiental. Nosso ex-Ministro e

Secretário José Carlos Carvalho tem feito grande trabalho, mas trata-se de um

problema do nosso país. Na nossa história, nunca houve uma devastação tão grande

da Amazônia como tem acontecido hoje. Também nunca houve concentração tão

grande de recursos de impostos nas mãos do governo federal, que fica com 70% de

tudo o que se arrecada. O restante é dividido por mais de 5 mil Municípios e 27

Estados. Devemos colocar as coisas no lugar, unirmo-nos na luta contra a violência e

a devastação do nosso meio ambiente. Sr. Presidente, quero agradecer e pedir o

encerramento, de plano, da reunião, por falta de quórum.

* - Sem revisão do orador.
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Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

hoje, às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária de

logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 23/4/2009

Às 9h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Eros Biondini,

Braulio Braz e Carlos Gomes, membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, o Deputado Carlos Pimenta. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Eros Biondini, 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 realizar audiência pública para

debater o impacto da crise econômica mundial sobre as microempresas e pequenas

empresas e propor tratamento fiscal diferenciado para tais segmentos empresariais. A

Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Edson Lupatini

Júnior, Secretário de Comércio e Serviço do Ministério do Desenvolvimento, Indústria

e Comércio Exterior; João Neiva, Superintendente de Comércio e Serviço da

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, representando o Sr. Sérgio Alair Barroso,

titular dessa Pasta; Jefferson Ney Amaral, Analista da Unidade de Políticas Públicas

do Sebrae, representando o Sr. Roberto Simões, Presidente do Sebrae no Estado;

Olival Gonzaga Resende, Diretor e Presidente do Conselho Empresarial de Micro e

Pequenas Empresas da Associação Comercial de Minas Gerais, representando o Sr.

Charles Lotfi, Presidente da referida Associação; Eduardo Heleno Valadares Abreu,

Presidente do Sinescontábil; e Adelmo da Silva Leão, Presidente da Câmara Brasil

Seguros, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a

palavra ao Deputado Carlos Gomes, autor do requerimento que deu origem ao

debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados
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para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,

conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença 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 maio de 2009.

Tenente Lúcio, Presidente - Gláucia Brandão - Eros Biondini.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.172/2009

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em tela visa a declarar

de utilidade pública a Associação de Rádio Comunitária de Varjão de Minas, com

sede no Município de Varjão 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 3.172/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Rádio Comunitária de Varjão de Minas, que possui como finalidade precípua

implementar ações na busca de melhoria para os moradores da localidade.

Destacam-se entre as suas principais metas: promover a difusão de idéias,

elementos da cultura, tradições e hábitos sociais da comunidade; prestar serviço de

utilidade pública; permitir a capacitação dos cidadãos no exercício do direito de

expressão. Para tanto, a Associação procura oferecer mecanismos de formação e

integração comunitária, estimulando o lazer, a cultura e o convívio social.

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

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.172/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 11 de maio de 2009.

Gustavo Valadares, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 2009

ATAS

ATA DA 9ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 11/5/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

da Mesa - Registro de presença - Execução dos Hinos de Israel e Nacional - Palavras

do Deputado João Leite - Exibição de vídeo - Entrega de placa - Palavras do Sr.

Sílvio Musman - Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento -

Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Doutor Viana - João Leite - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

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

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

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a comemorar o Dia da Independência do Estado

de Israel.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. Sílvio Musman,

Presidente da Federação Israelita do Estado de Minas Gerais; Eduardo Azeredo,

Senador da República; Vereador Paulo Lamac, representando a Câmara Municipal de

Belo Horizonte; Manoel Luiz Cataldo, Cônsul Honorário do Reino de Marrocos; Sérgio

Pitchon, Cônsul Honorário da Polônia; e Deputado João Leite, autor do requerimento

que deu origem a esta homenagem.
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Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs. Vereador João

Oscar, Corregedor à Câmara Municipal de Belo Horizonte; Marx Golgher, Diretor da

Federação Israelita; da Exma. Sra. Maria Salete Gimenez, Diretora de Qualificação

da Fundação de Educação para o Trabalho - Utramig -; do Exmo. Sr. Pastor Bibiano

Teixeira dos Santos, da Igreja Batista Central; da Exma. Sra. Pastora Maria

Aparecida Oliveira dos Santos, da referida Igreja; dos Exmos. Srs. Márcio Kac, Vice-

Presidente da Federação Israelita; José Vaintraub, Diretor da Federação Israelita e

ex-Presidente da instituição; Marcos Brafman, Vice-Presidente da Congregação

Israelita e Diretor da Federação Israelita; das Exmas. Sras. Iara Leventhal, Diretora

da Escola Theodor Herzl; Nícia Back Sternick, Diretora da Wizo; dos Exmos. Srs.

Pastor Rubens Schreiber, da Igreja Batista da Renascença; Jayme Arôniz, Diretor

Executivo da Federação Israelita; da Exma. Sra. Ana Zarnowski, Diretora da Naamat

Pioneiras; do Exmo. Sr. Nathan Lerman, Diretor de Negócios da Prodemge; da Exma.

Sra. Pastora Cláudia Gonçalves Borges, da Igreja Evangélica Ágape; dos Exmos.

Srs. Pastor Túlio de Souza Borges, da referida Igreja; Jacques Ernest Levy,

Presidente do Instituto Histórico Israelita Mineiro; Marcelo Miranda Guimarães,

Presidente da Congregação Judaico-Messiânica Har Tzion; de representantes da

Comunidade Jovens do Habonim Dror e do Exmo. Sr. Rabino Leonardo Alanati.

Execução dos Hinos de Israel e Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino de Israel e, em seguida, o Hino

Nacional, que serão interpretados pela cantora Paola Giannini.

- Procede-se à execução dos hinos.

Palavras do Deputado João Leite

Exmo. Sr. Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente da Assembleia Legislativa,

neste ato representando o Exmo. Sr. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente

desta Casa; Sr. Sílvio Musman, Presidente da Federação Israelita do Estado de

Minas Gerais; Exmo. Sr. Senador da República Eduardo Azeredo, também

Presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, que muito nos

honra com a sua presença, que é constante também na questão israelita, atento a

tudo o que acontece; Exmo. Sr. Vereador Paulo Lamac, representando a Câmara
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Municipal de Belo Horizonte, aqui também com o Vereador João Oscar; Exmo. Sr.

Manoel Luiz Cataldo, Cônsul Honorário de Marrocos; Exmo. Sr. Sérgio Pitchon,

Cônsul Honorário da Polônia; senhoras e senhores; queria falar da nossa alegria de

estar aqui mais um ano lembrando um momento tão importante da história de todos

nós: a independência do Estado de Israel.

“Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus”

(Mt 5:9).

Há 61 anos renascia o Estado de Israel após a histórica resolução da Assembleia

Geral da ONU, chefiada pelo Chanceler brasileiro Oswaldo Aranha, que decidiu pela

criação de dois Estados na Palestina, um judeu e outro árabe. Assim, em 14/5/48,

após 30 anos de domínio britânico, Ben Gurion proclamou a independência do Estado

de Israel, anunciando: “Nós estendemos nossa mão a todos os Estados vizinhos e

seus povos, numa oferta de paz e boa vizinhança, e apelamos a eles para o

estabelecimento de laços de cooperação e ajuda mútua com o soberano povo judeu,

estabelecido em sua própria terra. Israel está preparado para fazer a sua parte em

um esforço comum para o desenvolvimento de todo o Oriente Médio”.

A partir do ano 70 da era cristã, logo depois de a rebelião judaica ter sido esmagada

pelos romanos, os judeus se dispersaram no mundo, vivendo 2 mil anos de exílio e

perseguição. No século XIX, a ideia de um Estado judeu surgiu, mas foi calada pelo

nazismo e pelo antissemitismo mundial. Passado o holocausto da Segunda Guerra,

quando mais de 6 milhões de judeus foram exterminados, recrudesce a ideia, unindo

povos judeus refugiados dos Estados árabes, os perseguidos do Leste Europeu e da

antiga União Soviética.

Um Estado que, no ano de sua recriação, tinha apenas 600 mil judeus, feito por

uma terra coberta pelo deserto e pelo pântano e que hoje é um avanço da agricultura

mundial, por tecnologia e economia sólidas e por medicina e ciência de ponta. Israel é

formado por 7 milhões de pessoas, sendo 20% cidadãos árabes.

A comunidade judaica, porém, não encarou apenas a dificuldade de viver em um

solo infértil e de fazê-lo florescer. Israel enfrentou com grande bravura os inimigos

que o rodeavam. Tentaram destruí-lo, por isso, os judeus pagaram alto preço: a morte
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de 1% dos seus filhos. Os seus vizinhos, que não aceitavam a sua existência,

obrigavam o Estado a guerras constantes.

Desde o primeiro instante, Israel desejava um verdadeiro convívio de paz com seus

vizinhos, mas, infelizmente, esse anseio tem sido parcial. Há muitos anos, o povo

judeu mantém um acordo de paz com a Jordânia e com o Egito, o maior e mais forte

país do mundo árabe. Existem, contudo, outros países, como o Irã, que pedem a

destruição de Israel, além das organizações terroristas Hezbollah e Hamas.

Quando, no século XX, o mundo democrático ocidental derrotava as duas principais

ameaças da época, o nazismo e o comunismo totalitário, o mundo livre atual, de que

Israel faz parte, enfrenta outra ameaça existencial: o Islã radical que lidera o

terrorismo internacional.

O Presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, tem travado uma luta diplomática

tresloucada contra Israel, ao mesmo tempo que nega o Holocausto e anuncia em

diversas oportunidades a intenção de destruir o Estado de Israel.

Em recente discurso na ONU, diversos representantes de países europeus

deixaram o Plenário em vista do discurso racista contra o Estado de Israel e da

perseguição às minorias religiosas, inclusive cristãos. O Irã, aliás, é o 3º país do

mundo que mais persegue cristãos, perdendo apenas para a Coréia do Norte. Por

terem falado de sua fé, vários missionários estão presos naquele país. O líder

iraniano tem sistematicamente negado os valores basilares da Declaração Universal

dos Direitos Humanos.

Surpreende-me que o governo brasileiro tenha desejado receber em nossa nação,

que é comprometida com a democracia e a cidadania, uma liderança nefasta, com

tantos referenciais deploráveis.

Contamos com a liderança do Senador Eduardo Azeredo à frente da Comissão de

Relações Exteriores do Senado Federal. Conhecendo sua história, temos a certeza

de que podemos contar com seu empenho na defesa de dois valores tão

fundamentais para o nosso país e para Israel: liberdade e democracia.

Estou certo de que o país mais democrático do Oriente Médio, Israel, não desistirá

de seu objetivo e prosseguirá obstinadamente rumo à prosperidade e à paz com os

seus vizinhos.
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Creio também que nós, cidadãos responsáveis, conscientes de nossa

responsabilidade com o futuro da humanidade, saberemos rechaçar outra tentativa

desse disseminador de ódio e preconceito de pousar em solo brasileiro, porque

aceitá-lo em nosso país é o mesmo que dizer “sim” ao seu insano governo

perseguidor de cristãos.

Termino meu pronunciamento citando o filósofo político inglês Isaiah Berlin: “A

criação do Estado de Israel prestou o maior serviço que qualquer instituição humana

pode executar pelos indivíduos - restituiu aos judeus não somente sua dignidade

pessoal e seu ‘status’ como seres humanos, mas também, o que é muitíssimo mais

importante, seu direito de escolher como indivíduos de que forma devem viver.

Concedeu-lhes a liberdade básica da escolha, o direito de viver ou morrer, salvar-se

ou danar-se à sua maneira, sem o que a vida é uma forma de escravidão, como tem

sido realmente para a comunidade judaica por quase 2 mil anos.”.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo sobre o Estado de Israel.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o Deputado Doutor Viana, representando o Presidente

da Assembleia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a entrega ao Sr.

Sílvio Musman, Presidente da Federação Israelita do Estado de Minas Gerais, de

placa alusiva a esta homenagem. A placa contém os seguintes dizeres: “Reconhecida

pela ONU em 14/5/48, a independência do Estado de Israel é um marco na histórica

luta de um povo que, há mais de 2.500 anos, busca, com determinação, construir

uma grande nação. Economia sólida, indústria e agricultura autossuficientes,

sistemas modelares de educação e de saúde - algumas de suas grandezas -, Israel

orgulha seu povo em todo o mundo. Nesta data, nossa homenagem ao Estado de

Israel e a sua gente”.

O Sr. Presidente - A Presidência, com muita alegria, convida o Deputado João

Leite, que, em um momento iluminado, apresentou o requerimento que propiciou esta

merecida reunião de homenagem pela independência de Israel, para nos

acompanhar e fazermos juntos a entrega desta placa.
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- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Sílvio Musman

Exmo. Sr. Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente da Assembleia Legislativa de

Minas Gerais; Exmo. Sr. Senador Eduardo Azeredo, a quem agradeço a presença;

Exmo. Sr. Vereador Paulo Lamac; Exmo. Sr. Manoel Luiz Cataldo, Cônsul Honorário

de Marrocos; Exmo. Sr. Sérgio Pitchon, Cônsul Honorário da Polônia; Exmo. Sr.

Deputado João Leite, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem;

senhoras e senhores, boa-noite.

Sessenta e um anos. Sessenta e um anos de lutas, mas 61 anos de alegrias,

glórias, conquistas, inúmeras realizações e avanços. Celebrar mais um ano de

independência, de vida e de existência do pequeno grande Estado de Israel é motivo

de enorme alegria para todo o povo judeu, espalhado por todos os cantos deste

mundo. É a concretização do milenar sonho de retorno ao lar ancestral, retorno à

Terra Prometida, de onde fomos por várias vezes expulsos e de onde nunca mais

sairemos.

Ao aprovarem em 1947 a partilha da Palestina em dois Estados, as nações unidas

resgatavam a justiça. Davam um recado ao mundo de que a autodeterminação dos

povos é direito universal e deve ser respeitada. Naquele momento, judeus e árabes

palestinos abriam diante de si a perspectiva de um futuro para si e seus

descendentes. Árduo, porém possível. Tivessem, naquele momento, os árabes

palestinos optado pela sua autodeterminação em vez da eliminação de seu vizinho, a

história contemporânea certamente seria outra. Mas, otimistas que somos,

continuamos não só torcendo, mas também trabalhando pelo resgate desse ideal de

ver os povos do Oriente Médio vivendo lado a lado, pacífica e harmonicamente.

Por mais que nos bombardeiem com notícias e imagens negativas daquela parte do

mundo, devo informar-lhes que a paz já chegou. Chegou para aqueles que realmente

a desejam. Só não chegou para aqueles que têm na guerra e na imposição à força de

seus ideais políticos e religiosos sua principal motivação. Para israelenses,

jordanianos e egípcios, a paz chegou e dura graças aos ideais pacíficos.

Com um pouco de esforço, acabamos encontrando evidências de que o convívio

não só pacífico, mas também cooperativo entre esses povos é possível. Neste
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momento, profissionais da área de saúde de Israel, Jordânia, Egito e Cisjordânia

trabalham de mãos dadas para impedir que a gripe A, antes chamada gripe suína, se

instale naquelas terras.

Cooperação científica, tecnológica e humanitária já é uma prática comum e

crescente entre aqueles que optaram pela paz. Durante a última guerra entre Israel e

o grupo terrorista Hamas, nenhuma bala chegou à Cisjordânia ou saiu de lá.

Governada pela Autoridade Palestina, já compreendeu que o caminho das palavras e

da negociação é mais frutífero que o das armas. A Cisjordânia experimenta um

crescimento econômico como nunca houve nos últimos anos. Os turistas retornaram,

a indústria reergue-se e o comércio se aquece.

O povo judeu é da paz e já deu mostras suficientes de ser capaz de exercê-la. E o

Brasil? Onde fica nessa história? O Brasil fica em lugar de destaque. Exemplo a ser

seguido por nações tidas como mais avançadas, o Brasil abriu suas portas e permitiu

que imigrantes oriundos de todas as partes do globo aqui se instalassem fugindo da

miséria, da pobreza, das guerras, das perseguições políticas e religiosas. O Brasil se

tornou um país de múltiplas línguas, culturas, etnias e religiões, e uma de suas

grandes riquezas sempre foi a capacidade de respeitar todas elas, acolher todos em

suas fronteiras, fazendo com que cada um desses povos continuasse a preservar sua

cultura e, ao mesmo tempo, passasse a amar esta terra, que se tornaria pátria de

seus descendentes.

Para nós, brasileiros judeus, existe um motivo a mais. O Brasil foi decisivo na

criação do Estado de Israel. Não é nenhum exagero considerá-lo como padrinho de

nascimento de Israel. Na pessoa de Osvaldo Aranha, o Brasil presidiu a sessão que

votou positivamente pela partilha da Palestina.

Entretanto, a celebração do aniversário de independência do Estado de Israel,

neste ano, guarda um significado especial. Há pouco mais de 45 anos, o Brasil

entrava em uma de suas fases históricas mais sombrias, que foi a Ditadura Militar.

Milhares de compatriotas arriscaram sua vida, muitos a perderam, outros tantos

tiveram de fugir para defender a preservação dos direitos civis e das liberdades

individuais, preciosos bens conquistados pela civilização ocidental, amante da

democracia. Em outros momentos históricos, quando as circunstâncias políticas
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permitiam, o povo foi às ruas defender seus ideais e seus direitos e, através desses

movimentos, nossa democracia avança e sedimenta-se.

Há poucas semanas, quase recebemos em nosso solo, em nossa casa, o maior

representante nos tempos atuais do retrocesso político e um dos maiores

transgressores dos direitos humanos. Falo do atual Presidente da República Islâmica

do Irã. No Irã, mulheres continuam sendo açoitadas. A liberdade de expressão, de

orientação, de imprensa e de culto inexiste. As minorias são perseguidas e proibidas

de preservar sua cultura. Tudo isso com amparo na lei.

No plano internacional, Ahmadinejad pratica o revisionismo ao minimizar o

Holocausto e defende abertamente a eliminação do Estado de Israel. Mais uma vez, o

povo foi às ruas. Tendo como carro-chefe o protesto das comunidades judaicas

contra sua presença no Brasil, acompanhadas lado a lado pelos diversos segmentos

sociais identificados com essa luta, abortamos esse que seria um dos mais tristes

episódios das relações externas brasileiras. Receber esse elemento em nossas terras

seria um inequívoco sinal de aprovação política de seus atos e de suas falas.

Israel representa, numa parte do mundo onde os valores humanitários defendidos

por nossa civilização são constantemente transgredidos e postos em segundo plano,

uma ilha de democracia, de liberdade a ser defendida. É a luz de esperança e de

exemplo que milhões de cidades esperam um dia alcançar.

Também no campo econômico as relações bilaterais entre Brasil e Israel avançam

a passos largos. Dados do próprio governo brasileiro demonstram um incremento

absoluto e relativo na planilha de comércio bilateral, sem falar nos inúmeros exemplos

de cooperação tecnológica e científica. Somos orgulhosos, sim, pelo que Israel

conquistou nesses 61 anos de vida.

A contribuição e participação das comunidades judaicas da diáspora foi e continua

sendo elemento importante nesse processo. Aguardamos pela concretização do

acordo que sela a entrada de Israel como parceiro comercial do Mercosul. Por fim,

continuamos torcendo pelo avanço do processo de paz entre Israel e seus vizinhos,

defendendo aquilo que a ONU decidiu em 1947: dois Estados para dois povos.

Parabéns, Israel! Shalom!



____________________________________________________________________________
426

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a cantora Paola Giannini e o músico

Cláudio Giovanni, que apresentarão as seguintes músicas israelenses: “Yerushalaim

Shel Zahav” - Jerusalém de Ouro - e “Shir La Shalom” - Canção da Paz.

A Sra. Paola Giannini - Boa-noite a todos. A primeira canção que apresentaremos,

“Yerushalaim Shel Zahav”, é da compositora israelense e grande dama Naomi

Shemer. Ela foi apresentada primeiramente em 1967, por ocasião do Festival Israelita

de Música, pela cantora Shuli Nathan. Porém, três semanas após a apresentação,

Jerusalém, que até o momento tinha parte sitiada pela Jordânia, foi reunificada, e

Naomi Shemer reescreveu a última estrofe. Apresentamos, então, essa nova versão

de “Yerushalaim Shel Zahav”, com adaptação pessoal nossa.

Faltou dizer que Naomi Shemer, embora não fosse de Jerusalém, amava

profundamente essa cidade por dois grandes e bons motivos. O primeiro é que na

cidade de Jerusalém ela se formou como musicista, e o segundo é que lá ela foi mãe

pela primeira vez.

A segunda canção, “Shir la shalom” - “Canção para a paz”, foi escrita por Yakoov

Rosetblit e Yiair Rosenblun, em 1969. Essa canção, apesar do fortíssimo apelo

pacificador e amoroso, tem uma mancha sangrenta em sua história. Em 1995,

quando foi assassinado Yitzhaak Rabin, pela segunda vez Primeiro-Ministro de Israel

e laureado com o Prêmio Nobel da Paz, uma cópia de “Shir la shalon” estava em seu

bolso.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Exmo. Sr. Sílvio Musman, Presidente da Federação Israelita do Estado de Minas

Gerais, na pessoa do qual cumprimento todos os descendentes desse povo

israelense extraordinário; cumprimento, com muita estima, o Senador Eduardo

Azeredo, nosso amigo, pessoa que já nos governou e que também nos representa no

Senado da República. A sua presença, Senador, muito engrandece a nossa reunião

festiva de hoje; cumprimento também, com muita alegria, o nosso representante da

Câmara Municipal de Belo Horizonte, meu amigo, companheiro de muito trabalho,

Vereador de muita luta, Paulo Lamac; Vereador João Oscar, que tão bem defende os
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interesses de Belo Horizonte. É uma alegria recebê-los aqui no Parlamento estadual;

nosso ilustríssimo Cônsul Honorário do Reino de Marrocos, Sr. Manoel Luiz Cataldo;

Exmo. Cônsul Honorário da Polônia Sérgio Pitchon; é uma alegria enorme recebê-los.

De forma muito carinhosa cumprimento o nosso Deputado João Leite, que, num

momento muito iluminado, foi o autor do requerimento que deu origem a esta

homenagem justa de comemorar o aniversário de independência do Estado de Israel;

cumprimento as demais autoridades, funcionários da Casa, todos os que nos

assistem pela TV Assembleia.

Meus senhores e minhas senhoras, não é fácil falar depois do pronunciamento

substancioso, consistente, do Deputado João Leite e também do pronunciamento que

saiu do fundo do coração do Sílvio Musman. E ainda mais depois dessa dupla

harmoniosa do Cláudio e da Paola. São realmente fantásticas a sintonia e a harmonia

que vocês deram a essas músicas. Não sabemos a letra, mas imaginamos como

deve ser bonita, porque homenagear Jerusalém e também a Marcha da Paz não

pode ser diferente.

Seguindo a nossa tradição, vou tentar fazer um pronunciamento sem me repetir, o

que será difícil, em se tratando de Israel.

Quando a Assembleia Legislativa de Minas Gerais comemora antecipadamente o

Dia da Independência de Israel, ao reviver o 14/5/48 - o Senador Eduardo Azeredo

disse que nasceu em 1948; tem muita identidade com o Estado de Israel -, data em

que a ONU, em reunião presidida pelo brasileiro Osvaldo Aranha, reconheceu o

direito do povo judeu a constituir uma nação livre, está, antes de tudo, celebrando os

profundos e duradouros laços entre os dois povos.

Assim, com a ajuda corajosa de um diplomata brasileiro, significativa para que

Israel, hoje a principal democracia do Oriente Médio, pudesse reunir seu povo no

território de onde fora expatriado há 2 mil anos, a história brasileira é marcada pela

decisiva contribuição dos judeus. Essa contribuição se deve a indivíduos de notável

desempenho profissional e intelectual, mesmas características demonstradas pela

atual comunidade israelita de Minas Gerais.

Os judeus brasileiros, em qualquer quadrante do País, distinguem-se tanto em sua

atuação empresarial quanto nas profissões liberais, no jornalismo e nas diversas
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manifestações artísticas. Cito o exemplo dos dois cantores que se apresentaram

nesta reunião. O grande valor de Lasar Segall e de Clarice Lispector, na história de

nossas artes plásticas e de nossa literatura, inspira a atuação de intelectuais e

artistas como Débora Bloch, de origem mineira, Moacyr Scliar, Boris Casoy, Gilberto

Dimenstein e tantos outros talentos consagrados na vida nacional.

É emblemático que a Federação Israelita de Minas Gerais seja dirigida por um

médico conceituado do porte do Dr. Sílvio Musman, meu colega, pois o primeiro

médico diplomado a aportar em terras brasileiras e a exercer aqui seu ofício foi o

cristão-novo Jorge de Valadares, vindo na comitiva do Governador-Geral Tomé de

Souza, designado Físico-Mor de Salvador. Descendem os cristãos-novos dos grupos

de judeus emigrados para Portugal, graças ou em virtude da perseguição da temível

Inquisição Espanhola, sendo, mais tarde, obrigados pelo Rei D. Manuel a se

converterem ao catolicismo.

Além do nosso primeiro médico, nossa história reconhece no seio da comunidade

dos cristãos-novos o nosso primeiro intérprete e o nosso primeiro empresário. Da

expedição de Cabral, portanto no momento inicial de nossa existência, fazia parte o

intérprete e astronômo Gaspar da Gama, cujo nome judeu não se sabe. Já o primeiro

explorador de pau-brasil, atividade que iniciou a colonização da terra brasílica, tem

seu nome - Fernando de Noronha – eternizado no arquipélago de tantas maravilhas

naturais, festejado santuário ambiental. Protótipo do empresário judeu, Fernando de

Noronha encabeçou um consórcio de cristãos-novos que, além de descobrir 300

léguas de novas terras, construiu algumas de nossas mais antigas fortificações. Tão

importante no Nordeste, à época de Maurício de Nassau, a comunidade judaica

deixou sua presença registrada em nosso folclore, de acordo com pesquisas de Mário

de Andrade, ao recolher duas interessantes canções de aboio junto aos vaqueiros do

sertão. Numa delas, um personagem encomenda a um sapateiro um calçado para a

celebração do sábado judaico; na outra, há uma referência a uma torá presente na

casa de um judeu. É no Império, com a liberdade de culto inserida na Constituição de

1824, que novas levas de judeus, entre as quais se distinguirão os alsacianos,

chegam ao Rio de Janeiro e a São Paulo, indivíduos refinados que introduzem entre

nós a moda francesa.
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A ascensão do nazismo, que levaria ao infame Holocausto, com a morte de 6

milhões de inocentes, trouxe ao nosso país refugiados de toda a Europa, logo

integrados na vida nacional, não só nas atividades econômicas mas também nos

segmentos acadêmico e cultural.

Hoje a colônia mineira reúne também indivíduos nascidos no Estado de Israel, para

cuja fundação um brasileiro conterrâneo teve tão importante papel.

Os laços entre os Estados israelita e brasileiro, incluindo Minas Gerais, se fazem

vivos pela colaboração israelense sobretudo nas modernas áreas da aeronáutica, da

informática e da segurança.

Nossos cidadãos permanecem, portanto, profundamente interessados nos destinos

de Israel, cujo grande desafio tem sido o aprofundamento do processo de paz no

Oriente Médio, tão necessário para que o país hebraico possa continuar a crescer e a

se desenvolver seguindo seu exemplar processo democrático.

Antes de encerrar, quero homenagear a mulher israelense na figura da saudosa e

eterna mulher de fibra Golda Meyr. Muito obrigado.

Encerramento

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

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

Deputadas e os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 12, 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 12/5/2009.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/4/2009

Às 10h2min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar,

Sávio Souza Cruz, Almir Paraca e Gil Pereira, membros da supracitada Comissão.

Estão presentes, também, os Deputados Neider Moreira e Carlos Gomes. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Almir Paraca, dispensa a
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leitura da ata da reunião 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 ligações de energia elétrica em áreas urbanas consolidadas consideradas

Áreas de Preservação Permanente - APPs -, com base na Resolução nº 369/2006, do

Conama, bem como a discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as Sras. Marta Alves Larcher e Andressa

de Oliveira Lanchotti, Promotoras de Justiça, representando Alceu José Torres

Marques, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais; e os Srs. Eduardo

Martins, Diretor de Monitoramento e Fiscalização Ambiental, representando José

Carlos de Carvalho, Secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável - Semad -; Humberto Candeias Cavalcanti, Diretor-Geral do Instituto

Estadual de Florestas - IEF -; Carlos Alberto Coelho, Gerente de Meio Ambiente da

Companhia Energética do Estado de Minas Gerais - Cemig -, representando Djalma

Bastos de Morais, Presidente dessa empresa; Édio Gonçalves Pinto, Vereador à

Câmara Municipal de Itaúna, representando Antônio de Miranda Silva, Presidente da

Câmara Municipal de Itaúna, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência concede a palavra ao Deputado Neider Moreira, autor do requerimento

que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais; logo após, passa a

palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência

retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. A Presidência recebe requerimentos da Deputada Rosângela

Reis em que solicita reunião de audiência pública conjunta com a de Transportes,

Comunicações e Obras Públicas, para debater, no Município de Belo Oriente, o plano

de construção do aeroporto da Usiminas e as possíveis consequências da obra no

que se refere aos transportes e ao meio ambiente pela ótica de planejamento da

Região Metropolitana; e do Deputado Chico Uejo em que solicita reunião de

audiência pública no Município de Serra do Salitre, para discutir os impactos

ambientais causados pelas atividades mineradoras da empresa Fosfértil nessa

cidade, com convidados que menciona. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
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Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos

Deputados Sávio Souza Cruz em que solicita seja encaminhado ao Presidente do

Conselho Estadual de política Ambiental - Copam - pedido de providências para que

ocorra de forma unificada a concessão de autorização ambiental em relação ao

processo de implantação das Avenidas José Soares, São João e Walter Mendes

Nogueira e loteamentos lindeiros, no Município de Itaúna, com as devidas medidas

compensatórias e mitigadoras dos impactos ambientais, se for o caso, bem como

que, doravante, em situações análogas, o Copam trate o assunto de modo global, e

não lote a lote; Neider Moreira em que solicita seja realizada visita ao Município de

Itaúna, para verificar as condições estruturais das Avenidas José Soares, São João e

Walter Mendes Nogueira. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 11 de maio de 2009.

Fábio Avelar, Presidente.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/5/2009

Às 9h15min, comparece na Câmara Municipal de Coronel Fabriciano o Deputado

Fábio Avelar, membro da supracitada Comissão. Estão presentes, também, a

Deputada Rosângela Reis e o Deputado Wander Borges. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião, dispensa

a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e a subscreve. A

Presidência informa que a reunião se destina a debater o projeto de construção da

Estação de Tratamento de Esgotos - ETE Central - da Copasa-MG. A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir a Sra. Andreia Martins de Souza Botelho,

Presidente da Câmara Municipal de Coronel Fabriciano; e os Srs. Luciano Lugão da

Silva, Presidente da Comissão de Obras e Meio Ambiente da mesma Câmara; Israel

de Paula Ferreira, representante da Associação de Moradores do Condomínio Aldeia

do Lago; e Jorge Martins Borges, engenheiro sanitarista, que são convidados a tomar
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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 convidados e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

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

Sala das Comissões, 12 de maio de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Sávio Souza Cruz - Almir Paraca.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 14 DE MAIO DE 2009

ATAS

ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 12/5/2009

Presidência dos Deputados José Henrique, Weliton Prado e Adelmo Carneiro Leão

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

Correspondência: Ofício nº 27/2009 (informando a vacância de cargo de Conselheiro

do Tribunal de Contas), do Presidente do Tribunal de Contas - 2ª Fase (Grande

Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.316 a 3.322/2009 -

Requerimentos nºs 3.766 a 3.778/2009 - Requerimentos dos Deputados Chico Uejo,

Elmiro Nascimento e Hely Tarqüínio e da Comissão de Transporte (2) -

Comunicações: Comunicações das Comissões de Turismo e de Segurança Pública e

dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Domingos Sávio - Registro de presença -

Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Durval Ângelo, Sargento Rodrigues,

Getúlio Neiva e Weliton Prado - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de

Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Votação de

Requerimentos: Requerimentos da Comissão de Transporte (2); aprovação -

Requerimento do Deputado Domingos Sávio; deferimento; discurso do Deputado

Domingos Sávio - Requerimento do Deputado Gilberto Abramo; deferimento; discurso

do Deputado Getúlio Neiva - Requerimento do Deputado Padre João; deferimento;

discurso do Deputado Padre João - Requerimento do Deputado Almir Paraca;

deferimento; discurso do Deputado Weliton Prado - Inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do

Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

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

Leão - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
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Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos

Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Delvito Alves - Dimas

Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento -

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

Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - 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 - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz - Sávio Souza

Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 1º-Secretário, lê a

seguinte correspondência:

“OFÍCIO Nº 27/2009*

Belo Horizonte, 8 de maio de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Comunico-lhe, para o fim do disposto no artigo 78, parágrafo 1º, inciso II, da

Constituição Estadual, a vaga de Conselheiro aberta nesta Corte com o passamento

do Excelentíssimo Conselheiro Simão Pedro Toledo.
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Na oportunidade, manifesto expressões de apreço e consideração.

Atenciosamente,

Wanderley Ávila, Presidente do Tribunal de Contas do Estado.”

* - 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 3.316/2009

(Ex-Projeto de Lei nº 3.780/2006)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Caldas o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Caldas o imóvel

situado no lugar denominado Pedra Branca, no Município de Caldas, constituído pela

área de 10.000,00m² e registrado sob o nº R-11.745, Livro 3-N, fls. 217, no Cartório

de Registro de Imóveis da Comarca de Caldas.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” será destinado ao funcionamento do

Centro Comunitário do Bairro Pedra Branca.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, no

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista nesta lei.

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

Sala das Reuniões, 12 de maio de 2009.

Aécio Neves, Governador do Estado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.317/2009

Cria o programa Mãe Adolescente na Escola.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica criado o programa Mãe Adolescente na Escola, no âmbito do Estado

de Minas Gerais.

Art. 2º - O programa Mãe Adolescente na Escola garante, prioritariamente:

I - vaga para o filho de mãe adolescente em qualquer creche estadual;

II - vaga para a mãe adolescente em qualquer escola pública do Estado.

Art. 3° - O beneficio descrito no art. 2°, II, se e stende às adolescentes gestantes.

Art. 4° - Para fazer jus aos benefícios descritos n o art. 2°, a mãe adolescente

deverá apresentar, a cada seis meses, um comprovante de frequência à escola que

demonstre assiduidade a pelo menos 75% das aulas do semestre.

Parágrafo único - O descumprimento do disposto neste artigo implicará a perda da

prioridade absoluta ao direito à vaga.

Art. 5° - As adolescentes terão orientações médicas  e psicológicas sobre temas

relacionados ao aborto e seus males à saúde da mulher, aos cuidados com o corpo

no período da gravidez, bem como sobre outros assuntos que possam orientá-las

durante e após a gestação.

Art. 6° - Poderão se inscrever no programa apenas m ães adolescentes ou

adolescentes gestantes com idade até 18 anos incompletos.

Parágrafo único - Cessará a prioridade à vaga na creche para o filho após a mãe

adolescente completar 18 anos.

Art. 7° - As eventuais despesas decorrentes da apli cação desta lei correrão à conta

de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente e

suplementadas se necessário.

Art. 8° - O chefe do Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa

dias, contados a partir da data de sua publicação.

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 12 de maio de 2009.

Arlen Santiago

Justificação: De acordo com os arts. 3° - Proteção dos Direitos Fundamentais -, 4° -

Direito à Educação - e 53, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é de suma

importância assegurar às adolescentes seus direitos.
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Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), segundo os quais são realizados

cerca de 4 milhões de abortos por ano no Brasil, por si só justificam esta proposição.

Ainda de acordo com a OMS, as adolescentes respondem por 1 milhão desses

procedimentos, e 20% das jovens morrem. Entre as que sobrevivem, muitas se

tornam estéreis.

Os principais fatores de estímulo ao aborto são a ausência de preparo psicológico,

a falta de apoio familiar e o baixo poder aquisitivo. Políticas públicas devem criar

ações para evitar a gravidez precoce; mas, quando ocorre, a sociedade tem de

oferecer às futuras mães o mínimo de proteção e cuidado.

Segundo estudos do Programa Qualidade Integral de Saúde/Programa Saúde da

Família - Qualis/PSF - do governo do Estado de São Paulo, 92% das mães

adolescentes abandonam a escola e 75% se definem como donas de casa. Grande

parte das mães adolescentes tem baixo nível de escolaridade, não trabalha ou não

tem projeto de vida.

Na grande maioria dos casos, as mães adolescentes deixam a escola porque a

instituição não aceita jovens nessa condição ou devido ao nascimento do filho,

havendo um corte em sua estrutura educacional e ao caminhar para a profissional

idade adulta. Mais da metade das mães que estudavam largaram a escola durante a

gestação devido a problemas como vômitos, náuseas, vergonha da gravidez ou

desestímulo. Desse total, menos de 40% retornaram à escola após o nascimento do

bebê.

Se antes de engravidar, a maioria dessas adolescentes não possuem metas, com

as responsabilidades de criar uma criança tudo fica mais difícil. Sem dúvida, a falta de

expectativa ajuda a perpetuar o círculo da pobreza.

Esperamos que, com a aprovação desta propositura, possamos recuperar a auto-

estima e oferecer oportunidade de trabalho para adolescentes que se tornam mães, e

que muitas vezes ficam excluídas do mercado de trabalho.

Com isso, contamos com o indispensável e costumeiro apoio dos nobres pares para

sua aprovação.

- 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.
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PROJETO DE LEI Nº 3.318/2009

Declara de utilidade pública a entidade Grupo Espírita das Samaritanas, com sede

no Município de Poços de Caldas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Grupo Espírita das

Samaritanas, com sede no Município de Poços de Caldas.

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

Sala das Reuniões, 12 de maio de 2009.

Carlos Mosconi

Justificação: O Grupo Espírita das Samaritanas surgiu em 1979, quando se reuniu

um grupo de senhoras bondosas e esclarecidas, com o objetivo de criar nova célula

espírita em Poços de Caldas a fim de aprimorar almas e espíritos, através de

reuniões de estudo e trabalho, e servir ao próximo, dentro das possibilidades, logo

determinadas.

Inicialmente, essas senhoras reuniam-se em uma das salas do Asilo e Centro

Espírita Vinhas do Senhor para os estudos doutrinários. Por falta de local próprio, os

trabalhos na área assistencial, como a distribuição de cestas básicas, enxovais,

cobertores e roupas, aconteciam em garagens e cômodos cedidos por amigos.

Porém, já existia, desde então, o sonho de ser uma entidade autossuficiente

financeiramente e com sede própria. Assim, com o trabalho das fundadoras, que

passaram a contar com a mensalidade de alguns colaboradores e com os recursos

arrecadados em eventos, foi possível a aquisição da primeira sede. No decorrer dos

anos, o Grupo venceu obstáculos e o local já não comportava a sua demanda, com

novas tarefas e muitos colaboradores. Em 1999, recebeu fundos suficientes para

iniciar a construção da nova sede, concluída em 2002.

Durante esses 30 anos, os trabalhos sociais nunca foram interrompidos, contando

com farmácia, confecções de roupas para recém-nascidos e crianças, visita a lares

de pessoas carentes, distribuição de cestas básicas em bairros carentes do

Município, eventos para arrecadação de fundos, aulas de bordados, corte e costura,

culinária e artesanato e atendimento odontológico gratuito. Além do trabalho na área
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assistencial, a entidade mantém cursos e reuniões doutrinárias para a divulgação da

doutrina espírita.

- 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 3.319/2009

Cria o Programa de Diagnóstico, Tratamento e Acompanhamento dos Portadores

de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica - DPOC - no âmbito do Estado, e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Diagnóstico, Tratamento e Acompanhamento

dos Portadores de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica - DPOC - no âmbito do

Estado.

Art. 2º - Os órgãos públicos competentes oferecerão treinamento especializado

para diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos portadores de DPOC aos

médicos da rede pública selecionados para fazerem parte do quadro de profissionais

que atuarão no programa previsto no artigo anterior.

Art. 3º - Todas as unidades públicas de saúde que oferecerem à população o

programa de que trata esta lei disponibilizarão exames gratuitos de espirometria.

Art. 4º - Diagnosticada no paciente a DPOC, ele receberá dos órgãos públicos

competentes, gratuitamente, os remédios necessários para o controle de sua doença.

Art. 5º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta de

dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente e

suplementadas se necessário.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de maio de 2009.

Doutor Viana

Justificação: Inicialmente, este projeto de lei não invade a competência

constitucional de outros entes da Federação, uma vez que a Carta Magna estabelece

a obrigação do Estado de cuidar e preservar a saúde da população.
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A Constituição da República Federativa do Brasil, em 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”.

A nossa proposta visa proteger a saúde de inúmeras pessoas que são portadoras

de doença pulmonar obstrutiva crônica - DPOC - e desconhecem esse fato. Visa

também proteger aqueles que já sabem ser portadores da doença e necessitam de

cuidados especializados para poderem viver com dignidade.

A DPOC é uma moléstia progressiva que une enfisema pulmonar e bronquite.

Apesar de ser uma doença que afeta 7 milhões de pessoas apenas no Brasil e de ser

a 4ª causa de internações em nosso sistema público de saúde e a 5ª causa de mortes

em todo o País, ela é conhecida por somente 5% dos brasileiros. Em duas amplas

pesquisas, conduzidas pela Universidade Federal de São Paulo - Unifesp -, os

demais resultados são ainda mais estarrecedores. Apenas 12% dos portadores da

doença são diagnosticados corretamente, e, entre os médicos, há falta de preparo

para diagnosticar e acompanhar a DPOC. Além disso, a pesquisa indicou que a

grande maioria das pessoas estudadas não tinha sido submetida a espirometria, um

exame que avalia a capacidade respiratória e é fundamental no diagnóstico da

doença e no acompanhamento de sua evolução.

Os dados obtidos indicam, ainda, que 20% dos fumantes acabam desenvolvendo a

doença após os 50 anos de idade e que 70% dos portadores da doença procuram o

médico, em média, quatro vezes por ano para tratar crises respiratórias.

Esta proposição não gerará ônus para o Estado, pois grande parte de seus gastos

com a saúde se referem a internações e consumo de oxigênio para atendimento de

pacientes com doenças pulmonares, e o tratamento através de fármacos reduzirá

significativamente o volume de recursos destinados ao tratamento da referida doença.

Todos os indicadores apresentados mostram a necessidade urgente de um

programa específico para o tratamento da DPOC. E essa é a razão de nosso projeto

de lei.
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Assim, diante do exposto, contamos, uma vez mais, com o indispensável apoio de

nossos nobres pares para a aprovação desta importante proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 3.320/2009

Declara de utilidade pública a Creche Jesus Não Desisitiu de Você.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Creche Jesus Não Desisitiu de Você,

com sede no Município de Ribeirão das Neves.

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

Sala das Reuniões, 12 de maio de 2009.

Walter Tosta

Justificação: A Creche Jesus Não Desistiu de Você, fundada em 1º/10/2003, é uma

associação sem fins econômicos que promove e executa projetos, programas e

planos de ação, presta serviços de apoio a outras organizações também sem fins

econômicos e firma parceria, convênios e contratos com instituições governamentais,

com o objetivo de acolher crianças até 12 anos e oferecer a elas educação infantil,

pré-escola e ensino básico.

Importante destacar que a Creche atua em uma região onde as crianças convivem

com problemas sociais graves, como o desemprego e a violência. Por essa razão,

seu trabalho é extremamente meritório, e a entidade é merecedora de se tornar de

utilidade pública, tendo assim mais condições para desempenhar sua elevada

missão.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 3.321/2009

(Ex-Projeto de Lei nº 1.067/2000)

Dispõe sobre as condições e a efetivação do trabalho dos sentenciados do sistema

prisional do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Poder Executivo destinará estruturas físicas e incentivará parcerias com

entidades privadas para a efetivação da atividade laboral por parte dos sentenciados

do sistema prisional do Estado.

Parágrafo único - Para determinação da atividade e da remuneração dos

sentenciados, serão considerados:

I - nível de instrução;

II - formação profissional;

III - aptidão e capacidade individual.

Art. 2º - Os órgãos da administração direta ou indireta do Estado adquirirão,

prioritariamente, os bens ou produtos do trabalho prisional, na forma das Leis

Federais nºs 7.210, de 11 de julho de 1984, e 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 3º - O trabalho do preso será remunerado.

§ 1º - A remuneração líquida não será inferior a um salário mínimo por mês de

trabalho.

§ 2º - A carga horária e as condições de trabalho serão definidas na

regulamentação desta lei.

Art. 4º - O trabalho do preso será certificado com um contracheque mensal em que

constará:

I - salário bruto recebido;

II - salário líquido;

III - quantia depositada em caderneta de poupança;

IV - dias trabalhados;

V - dias de remissão.

Parágrafo único - Será enviada à Vara de Execuções Penais uma relação mensal

dos sentenciados e sua remuneração.
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Art. 5º - O Poder Executivo disponibilizará cursos profissionalizantes no âmbito das

unidades do sistema prisional estadual, fornecendo certificados ao seu término.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias a

contar da data de sua publicação.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de maio de 2009.

Maria Tereza Lara

Justificação: O excesso de população carcerária e a ociosidade dentro dos

presídios têm sido causa de constantes conflitos no sistema prisional do Estado. Esse

projeto de lei visa, sobretudo, a resgatar a cidadania desses apenados, com a

diminuição da pena, e à necessidade de reinseri-los no convívio social, dando-lhes,

além de uma ocupação, uma oportunidade de serem assalariados, auxiliando suas

famílias, que estão fora do presídio.

A utilização da mão-de-obra dos sentenciados dentro dos presídios permitirá que

nossa sociedade os acolha e os valorize nesse período de reclusão, além de dar-lhes

a oportunidade de perceber um salário e reduzir a pena, com as horas trabalhadas.

É premente a necessidade de se resgatar o cidadão no sistema prisional.

Aprovando este projeto de lei, esta Casa Legislativa demonstrará, de maneira

inequívoca, sua preocupação com a valorização dos direitos fundamentais do

homem.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Direitos Humanos e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.322/2009

(Ex-Projeto de Lei nº 1.947/2004)

Dispõe sobre a inclusão de intérprete de Libras nas transmissões televisivas

estatais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A produção, a distribuição de material audivisual, a difusão de programas

educativos, culturais, esportivos, sociais, artísticos e administrativos produzidos pelos
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Poderes do Estado, inclusive os órgãos de sua administração indireta, autarquias e

fundações, incluirão um intérprete da Língua Brasileira de Sinais - Libras.

Art. 2° - O intérprete atuará em todas as transmiss ões veiculadas pela televisão,

incluindo os comerciais.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no que couber, no prazo de cento

e oitenta dias a partir de sua publicação.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 12 de maio de 2009.

Maria Tereza Lara

Justificação: A Língua Brasileira de Sinais - Libras - é reconhecida nacionalmente

pela Lei Federal nº 10.436, de 2002, como instrumento legal de comunicação e

expressão, corroborada pela Lei nº 10.379, de 1999, que aliás determina que o

Estado disponibilize intérpretes nas repartições públicas. A Lei Federal nº 10.436, em

seu art. 2º, diz que devem ser garantidas, por parte do poder público em geral e pelas

empresas concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar

o uso e a difusão da Libras como meio de comunicação objetiva e de utilização

corrente pelas comunidades com deficiência auditiva do Brasil. Queremos com esta

proposição garantir maior acesso à comunidade dos surdos de Minas Gerais e do

Brasil, uma vez que muitos dos programas produzidos pela Rede Minas e pela TV

Assembleia são reproduzidos em outros canais em todo o País.

Contamos com o apoio dos nobres parlamentares desta Casa Legislativa à

aprovação desta proposição, que certamente terá grande alcance social.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Eros

Biondini. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 19/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 3.766/2009, do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja encaminhado ao

Prefeito Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para que o Parque

Ecológico Padre Alfredo Sabeta, localizado no Bairro Teixeira Dias, seja alambrado e

urbanizado, bem como para que a Guarda Municipal faça a vigilância do local. (- À

Comissão de Segurança Pública.)
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Nº 3.767/2009, do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja encaminhado ao

Prefeito Municipal, bem como ao Secretário Municipal de Saúde de Belo Horizonte

pedido de providências para que seja construída uma academia municipal no Parque

Ecológico Padre Alfredo Sabeta, localizado no Bairro Teixeira Dias. (- À Comissão de

Saúde.)

Nº 3.768/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Comunidade de Cachoeira de Minas pelo transcurso

do 85º aniversário desse Município.

Nº 3.769/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Comunidade de Maria da Fé pelo transcurso do 97º

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

Nº 3.770/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Uemg pela conquista, por sua Escola de Design, do

prêmio Inovative Design Award. (- À Comissão de Educação.)

Nº 3.771/2009, da Deputada Gláucia Brandão, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Governador do Estado e com o Presidente da Cemig pelo

recebimento, por essa empresa, do Prêmio Internacional Puente de Alcántara,

concedido pela Fundação San Benito de Alcántara, de Madri. (- À Comissão de Meio

Ambiente.)

Nº 3.772/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Ministra-Chefe da Casa Civil pedido de providências com vistas à

elaboração de um projeto de lei, a ser enviado ao Congresso Nacional, que anistie os

débitos de natureza habitacional com a União.

Nº 3.773/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Ministra-Chefe da Casa Civil pedido de providências com vistas ao

lançamento de programa análogo ao Minha Casa, Minha Vida, que possibilite a

renegociação e a regularização dos contratos dos mutuários inadimplentes. (-

Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Nº 3.774/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada ao Secretário de Defesa Social cópia das notas taquigráficas da 8ª
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Reunião Ordinária desta Comissão e pedido de providências para apuração de

denúncia de irregularidades no Sistema de Defesa Social.

Nº 3.775/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada ao Tribunal do Júri e ao Ministério Público Estadual cópia das notas

taquigráficas da reunião de 29/4/2009 e pedido de providências para apuração da

morte do policial militar aposentado Mário Dias Magalhães. (- Distribuídos à

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 3.776/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Conselho Tutelar do Município de Patrocínio pedido de providências

para apurar denúncia de substituição de guarda materna e paterna sem comprovação

de situação de risco à menor.

Nº 3.777/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências com vistas à

destinação de viaturas e ao aumento dos efetivos da Polícia Militar, da Polícia Civil e

do Corpo de Bombeiros Militar no Município de Patrocínio.

Nº 3.778/2009, da Comissão de Saúde, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Saúde pedido de providências para a realização de projeto-piloto com o

procedimento de ecoescleroterapia com espuma para tratamento de varizes, em

algumas regiões do Estado, a fim de levantar dados para inclusão desse

procedimento na tabela do SUS.

Dos Deputados Chico Uejo, Elmiro Nascimento e Hely Tarqüínio em que solicitam

seja instalada a frente parlamentar em prol da pavimentação da Rodovia MG-230, no

trecho que liga Rio Paranaíba a Serra do Salitre. (- À Mesa da Assembleia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão de Transporte

(2).

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Turismo e

de Segurança Pública e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Domingos Sávio.
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Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias, de alunos dos

cursos de Direito da Universidade Presidente Antônio Carlos - Unipac - e da PUC, do

Município de Betim. Sentimo-nos muito honrados com a visita.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

público presente nas galerias, telespectadores da TV Assembleia. Faço uma

saudação especial a nossa amiga e ex-colega, a querida Deputada Maria Olívia, que

esteve conosco neste início da tarde. É uma alegria recebê-la aqui no Poder

Legislativo, Deputada Maria Olívia.

O tema que me traz a esta tribuna hoje é a letalidade policial, ou seja, episódios em

que houve participação de agentes da segurança pública - policiais ou Bombeiros -,

em serviço ou de folga, que resultaram em ferimentos ou morte de qualquer um dos

participantes envolvidos e episódios nos quais houve uso de armas de fogo por parte

de policiais ou Bombeiros, de civis ou de ambos. Os dados oficiais divulgados pela

Secretaria de Defesa Social, os quais temos em mãos, se referem ao período

compreendido entre 1º/1/2007 a 31/12/2007.

Alguns pontos do estudo realizado com a efetiva participação da Universidade do

Estado do Rio de Janeiro - Uerj - chamaram nossa atenção e merecem uma reflexão.

De acordo com o levantamento estatístico, em 2007 foram registrados cerca de 200

episódios que resultaram em morte ou ferimentos por disparos de arma de fogo

efetuados por ou contra policiais. Desse total de episódios, a maioria teve

envolvimento direto de policiais militares, cerca de 90,5%. Em relação à tipologia do

fato que ensejou o episódio, a porcentagem de conflitos entre policiais e suspeitos é

de 70,5%, e, dessas ocorrências, cerca de 94 envolveram civis, que ficaram feridos, e

74 envolveram civis, que vieram a morrer. Destaque-se também que cerca de 51

agentes públicos ficaram feridos, e 16 mortos. Dos 16 mortos, 11 eram policiais

militares, e 5 policiais civis.

Quero esclarecer que o levantamento da letalidade policial no Estado de Minas

Gerais, em 2007, está contido em uma pesquisa coordenada pelo Prof. Inácio Canno,
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da Universidade Estadual do Rio de Janeiro - Uerj. Esse levantamento é feito desde

2002 em Minas Gerais. Somente no ano de 2004 ele não foi realizado. O

levantamento foi - hoje ainda é - de coordenação direta da Ouvidoria de Polícia.

Infelizmente, naquele ano o governo não liberou recursos para que o levantamento de

letalidade no Estado fosse feito.

Ressalte-se que na abordagem teórica sobre o tema da letalidade policial há um

ponto crucial, que é o destaque para o fato de que qualquer vitimização, seja dos

civis, seja dos agentes públicos, é um resultado negativo que deverá ser minimizado,

independentemente de sua legalidade. Em outras palavras, no nosso entendimento e

no entendimento das entidades internacionais e da própria metodologia que provocou

essa pesquisa, os episódios com vítimas são sempre negativos, mesmo que o agente

público, por exemplo, tenha agido amparado na legislação vigente. O importante

mesmo é que tais ocorrências sejam raríssimas exceções em suas atuações. Claro

que uma sociedade menos desigual e mais igualitária ensejaria menor vitimização

também dos agentes envolvidos em tais episódios. É importante destacar que essa

questão da letalidade policial gerou uma discussão muito profícua no Colegiado das

Corregedorias, órgão que divulgou esse relatório. Represento a Assembleia

Legislativa no Colegiado das Corregedorias, órgão formado pelas Corregedorias do

Estado, pelos representantes da sociedade civil, como a OAB e algumas entidades,

pelo Ministério Público e pela própria Ouvidoria de Polícia. Essa questão também

ensejou uma discussão no Conselho de Defesa Social, onde a Polícia Militar

apresentou uma estatística que não conferia com o levantamento do órgão, que, por

determinação legal do Governador Aécio Neves, tem a obrigação de fazer o estudo: a

Ouvidoria, por via do Colegiado das Corregedorias.

Na época, levantei uma tese, discordando do representante da Polícia Militar, de

que a letalidade policial havia aumentado em Minas Gerais. O Governador em

exercício, Vice-Governador do Estado, Prof. Anastasia, suspendeu a reunião

esperando que o levantamento fosse concluído. Com o levantamento concluído -

esclarecer isso ao Vice-Governador, Prof. Augusto Junho Anastasia -, se a tese que

levantávamos naquele momento, desmentindo as estatísticas apresentadas pelo

representante da Polícia Militar no Conselho de Defesa Social. Faço isso e me sinto
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no dever, como representante da Assembleia nesses dois órgãos, de tornar pública

esta discussão e divulgar os dados que serão agora apresentados.

O Deputado Weliton Prado (em aparte)* - Agradeço o aparte, Deputado, e quero

parabenizá-lo pelo trabalho. É fundamental informar que os Deputados desta Casa

realmente têm conhecimento. Aliás, no período da manhã estive com o Gonzaga,

representante dos policiais na associação. O Gonzaga é irmão do Clemente, que,

infelizmente, sofreu um acidente há pouco tempo e que foi um grande apoiador do

mandato do Deputado Durval Ângelo. Aí questiono, Deputado, as grandes Lideranças

do Governo nesta Casa, pois um grande número de policiais faleceram no exercício

da função, no trabalho, e, infelizmente, até hoje, em Minas Gerais, os policiais civis,

os policiais militares e os Agentes Penitenciários não têm direito ao auxílio-

periculosidade. São profissões de risco, e o auxílio-periculosidade está previsto na

Constituição. Aliás, há um projeto tramitando nesta Casa. Trata-se de uma luta

antiga, e até hoje o governo do Estado não implementou o auxílio-periculosidade.

Quero agradecer e chamar a atenção dos Líderes nesta Casa, para que os policiais

sejam, realmente, respeitados.

O Deputado Durval Ângelo* - Agradecemos o aparte, nobre Deputado Weliton

Prado, e digo: isso será demonstrado mais adiante.

Ressaltamos que o estudo comparativo dos dados sobre a letalidade de alguns

anos anteriores a 2007 demonstra que o número de civis mortos por episódio

aumentou consideravelmente, ressaltando-se que Belo Horizonte, Contagem,

Governador Valadares, Betim, Patos de Minas e Ribeirão das Neves são os

Municípios em que há maior número de ocorrências de letais no Estado. Importante

frisar, portanto, que o número médio de civis mortos por episódio no ano de 2007

quase dobrou em relação a 2006. A maioria dos episódios, cerca de 61%, ocorreram

em vias públicas, e, em 67% dos casos, os agentes envolvidos estavam a serviço.

Das conclusões dos estudos realizados referentes aos dados estatísticos

catalogados, aponta-se que o número de civis mortos se elevou e o número médio de

civis mortos por episódio também. Ressalta-se que é preocupante o fato de ter havido

uma piora dos indicadores de letalidade, particularmente a razão entre civis e policiais

mortos e o índice de letalidade para civis, número de mortos dividido pelo número de
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feridos, tendo ambos experimentado um crescimento notável em 2007 em relação a

2006. Os incidentes armados que provocam vitimização entre policiais e civis

geralmente ocorrem em situações de flagrante delito ou de abordagem de suspeitos.

Não acontecem em operações planejadas - fato que dificulta a prevenção, segundo o

estudo. Entre as unidades policiais com maior grau de letalidade, destacaram-se o

15º BPM de Patos de Minas, o 18º BPM de Contagem e o 22º BPM de Belo

Horizonte.

Algumas recomendações do estudo: que o monitoramento da letalidade policial seja

constante e feito ano a ano - caso seja verificada tendência negativa, é necessário

explorar as possíveis causas do fenômeno -; convocar reuniões com os

Comandantes dos batalhões de maior letalidade; criar um grupo de trabalho que

analise tecnicamente os episódios de mortes e ferimentos de civis e policiais em

ações policiais, para refletir e definir o que poderia ser feito em cada caso para

minimizar a vitimização - sugere-se que o grupo conte com as Corregedorias,

Ouvidorias, entidades de direitos humanos, enfim, com todos os parceiros envolvidos

no processo: isso seria fundamental para a análise dessa questão. Bem, senhores e

senhoras, apresentamos os dados, as conclusões e sugestões sobre o tema da

letalidade para que a questão não seja banalizada pelo poder público nem pela

sociedade. O assunto é grave, a tendência negativa do atingimento de civis por

ocasião de abordagens policiais é um fato muito negativo, o que demonstra a

necessidade de maiores investimentos na formação dos agentes, bem como uma

melhor política salarial.

Outra situação que nos preocupa é aquela em que agentes também foram vítimas

em episódios de abordagem de civis - não raras vezes os policiais trabalham sem

estrutura adequada e em condições de desafio aos limites físicos e psicológicos. É

preciso também que nossas polícias passem por reestruturação em alguns aspectos,

tal como dito, na formação e no preparo para as atividades desenvolvidas, com

ênfase na necessidade premente da observância dos direitos fundamentais e dos

princípios norteadores do Estado Democrático de Direito.

Ademais, os nossos profissionais da área de segurança pública precisam ser mais

bem remunerados. Ressalto dois aspectos que, com certeza, sinalizam para esse
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quadro negativo de aumento da letalidade policial: primeiro, o problema da 13ª

Promotoria da Capital, cujo papel é fiscalizar a ação policial - em 1986 e 1987 ela foi

muito omissa, para não falar da crise que se instalou lá, desde a saída do Promotor

Antônio Aurélio; segundo, a falta de autonomia da Ouvidoria de Polícia. Com a

criação da Ouvidoria-Geral, a Ouvidoria de Polícia perdeu sua autonomia e não está

exercendo seu papel como deveria, apesar de todos os esforços do Ouvidor que lá

atua. Hoje o Estado limita a ação da Ouvidoria, encabresta sua ação. Como autor da

lei que criou a Ouvidoria de Polícia, destaco que essa é uma das causas.

Podemos finalizar nosso pronunciamento com um apelo para que as

recomendações do estudo sejam efetivamente adotadas pelo Estado, com vistas a

minimizar tais ocorrências de letalidade policial. Na nossa luta em defesa dos direitos

humanos, sob a égide do lema “Todos os direitos, direitos de todos” no desempenho

de nossas atividades, ressaltamos que todas as vítimas envolvidas nos casos de

letalidade policial merecem nosso apoio, sejam elas civis, sejam agentes públicos. No

exercício de um mandato em prol da observância dos direitos humanos, não

coadunamos, obviamente, com desvios de conduta de agentes públicos, mas

também reconhecemos que o Estado muitas vezes é omisso em não prepará-los

adequadamente para prestar serviços de qualidade a cidadãos e cidadãs. O

problema das ocorrências de casos de letalidade policial é muito mais profundo do

que apresentam os dados estatísticos. Há todo um contexto social conivente que

contribui para a aceitação de práticas violentas quando perpetradas por agentes

públicos em nome de uma suposta necessidade de endurecimento para a garantia do

direito à segurança pública. Segurança pública é direito fundamental, sim, mas tem

de ser garantido em conformidade com outros direitos humanos. Todos são direitos

humanos e merecem o mesmo tratamento. Para nós, o dado estatístico mais

temerário da pesquisa é que, ao mesmo tempo em que aumentou a letalidade

policial, diminuiu sensivelmente o número de vítimas civis, o que nos leva a crer que,

em muitos casos, houve execução sumária. Isso é um objeto que tem de ser

analisado pela pesquisa seguinte. Essas palavras não são minhas, mas do próprio

professor orientador contratado pela Secretaria para fazer a pesquisa. É uma questão

do Prof. Ignácio Canno, e temos de analisá-la. Como representante da Assembleia
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nesses dois órgãos de controle, quero apresentar esses dados e partilhá-los com os

Deputados e as Deputadas. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.

Deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia e das galerias. Na verdade,

o que nos traz a esta tribuna é uma matéria exibida pelo Portal Terra ontem, quando

o acessamos: “‘Segurança brasileira é um desastre’, diz o Secretário Nacional de

Segurança Pública, Sr. Ricardo Balestreri. Ele afirmou nessa segunda-feira, durante o

lançamento da Feira de Conhecimento em Segurança Pública com Cidadania, que os

mais de 40 mil homicídios registrados anualmente no País indicam o fracasso do

modelo de segurança pública brasileiro predominante nos últimos 40 anos.”.

Aos olhos do leigo, poderíamos dizer que o Secretário, uma pessoa

competentíssima nessa matéria - segurança pública -, poderia estar absolutamente

correto, se não fossem os reparos que devemos fazer em sua fala. Realmente, se

temos hoje nos Estados e nos Municípios uma segurança pública que é um desastre,

o primeiro ponto que devemos observar na sua esfera de competência é que a União

é completamente omissa. O governo federal é completamente omisso porque

entende que o constituinte, o chamado legislador originário, previu na Constituição da

República, em seu art. 144, que segurança pública é dever do Estado. Então,

governos e mais governos federais que passaram pela nossa República ignoraram a

questão da segurança pública. Ela é dever do Estado, mas o legislador constituinte

falava não apenas do Estado como ente federado, mas o Estado no seu todo, na

mais ampla expressão do poder público. Infelizmente, o governo federal vem-se

mantendo inerte, omisso, abandonando completamente a questão.

De uns tempos para cá, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, o

governo federal vem fazendo alguns ensaios na área de segurança pública, com o

lançamento do chamado Pronasci, que ainda está muito longe de ser a contribuição

que o governo federal poderia dar à segurança pública não só em Minas Gerais, mas

também nos demais Estados.
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É bom que todos saibam, que o povo mineiro saiba, que o Estado de Minas Gerais,

bem como os demais, não precisa de migalha do governo federal. Precisa de ações

concretas por parte dele.

Sabemos, muitas das vezes, que a impunidade é grande impulsionador do crime,

da violência, mas quem é que tem competência para legislar para mudar o Código de

Processo Penal, que, por ser obsoleto, vem postergando por demais os julgamentos?

A Lei de Execução Penal é uma lei maravilhosa para o criminoso, para o bandido,

para aquele que comete um crime, como esse cidadão da cidade do Norte de Minas

que cometeu três atrocidades já comprovadas contra três crianças. Além de estuprá-

las, também as matou. Ele está sendo chamado de “Monstro do Norte de Minas”. A

legislação precisa ser aperfeiçoada, porque o cidadão que está nos assistindo,

quando a imprensa divulga que foi imposta pena de 100 anos de prisão a um

criminoso, imagina que esse bandido ficará detido por 100 anos. É bom que todos

saibam que, no Brasil, a pena máxima aplicada é de 30 anos. Se esse indivíduo tiver

bom comportamento na prisão, sua pena será reduzida drasticamente, graças a uma

lei que é uma mãe para o criminoso, a chamada Lei de Execução Penal.

Infelizmente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a maior parte da população, depois

que o crime é esquecido, se comove, ao ver o criminoso atrás das grades. Refiro-me

àquele mesmo criminoso que cometeu um crime bárbaro, àquele bandido, àquele

monstro autor do crime bárbaro contra o garoto João Hélio, no Rio de Janeiro, que

arrastou a criança por sete quarteirões, ou àquele que cometeu crime de sequestro

contra a garotinha Míriam Brandão, o qual foi seguido de estupro, homicídio e

ocultação de cadáver, ou àqueles tantos outros, como esse mais recente criminoso

do Estado de Minas Gerais, o chamado Monstro do Norte de Minas.

No momento em que a mídia divulga os crimes cometidos por essas pessoas, todos

ficam chocados; todavia, passado um ano, dois anos, quando o criminoso é

condenado, levado às grades, todos se esquecem da sua periculosidade. Por

diversas vezes vemos muitas autoridades do Parlamento, da advocacia, da

magistratura, do Ministério Público passarem a mão na cabeça desses presos. Eu

disse, há poucos dias, na antessala do Plenário: preso, Deputado, está aquele que

vai para debaixo da terra; preso ficou o garoto João Hélio; presas estão essas
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crianças ingênuas, conforme descoberta recente no Norte de Minas. Essas crianças,

sim, estão presas, porque de debaixo da terra, até hoje, não assistimos à saída de

ninguém. Não ficam presos aqueles indivíduos condenados às penas brandas que

temos no Brasil. Neste país temos uma Lei de Execução Penal que é maravilhosa,

que é uma mãe para o bandido. Esse é acolhido por uma legislação falha.

Pergunto ao Sr. Ricardo Balestreri: “onde está a União, onde está o governo

federal, que não faz uma reforma séria, que não chama para si a responsabilidade de

empenhar-se, junto ao Congresso Nacional, para fazer uma reforma séria?”. E vem o

Secretário Nacional de Segurança Pública do Brasil afirmar, durante o lançamento de

uma feira de conhecimento de segurança pública, que o modelo de segurança pública

do Brasil é um fracasso.

É um fracasso, sim, a começar pelo governo federal, que se limita a enviar migalhas

para os Estados. Eu disse ontem, em uma reunião com o Vice-Governador, Prof.

Antonio Anastasia, que, se o governo federal estivesse preocupado em cuidar de

segurança pública, poderia debruçar-se apenas sobre um único tema, e certamente

todos os Estados agradeceriam. Com isso constataríamos, na prática, como a

criminalidade e a violência seriam reduzidas nos Estados e nos Municípios. Bastaria,

Sr. Presidente, que o governo federal cuidasse apenas das fronteiras de nosso país.

A Constituição da República é muito clara em seu art. 144: “Compete à polícia da

União” - ou seja, à Polícia Federal - “combater o descaminho, o tráfico de drogas, o

contrabando de armas...”. Esse combate é de única e exclusiva competência da

polícia da União, a Polícia Federal.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, se esse tipo de delito fosse combatido nas

fronteiras de nosso país, com certeza a criminalidade e a violência seriam reduzidas

drasticamente nos Estados e nos Municípios; todavia, enquanto isso, o Sr. Ricardo

Balestreri fica fazendo discursos de efeito para dizer que verdadeiramente está

preocupado com a segurança pública. Eu disse a um representante do governo

federal, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, recentemente, no Clube dos

Oficiais - quando da 1ª Conferência Municipal de Segurança Pública, que o governo

federal vem realizando por todo o País -, que, se o governo federal estivesse
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realmente interessado em participar da segurança pública do Brasil, deveria cuidar

apenas das nossas fronteiras.

Pois é pelas fronteiras, Srs. Deputados, que entra a pasta-base de cocaína, cujo

refino é feito no Brasil; é pela fronteira que passa o fuzil AR-15, o AK-47, as

metralhadoras ponto-cinquenta. Aliás, a nossa gloriosa Polícia Civil de Minas Gerais,

juntamente com o Ministério Público, apreendeu uma metralhadora antiaérea calibre

ponto-cinquenta, que foi apresentada aqui, na Comissão de Segurança Pública, há

cerca de 15 dias. Tal metralhadora era utilizada para parar carro blindado e estourá-lo

a fim de que se obtivesse êxito em assaltos a esse tipo de carro. Esse armamento

tem passado livremente pelas fronteiras.

Queria, Sr. Presidente, em que pese o motivo que nos trouxe à tribuna, que foi essa

fala do governo federal, por intermédio do seu Secretário Nacional de Segurança

Pública, fazer algumas ressalvas quanto às palavras do ilustre Deputado Durval

Ângelo. Ele trouxe esse relatório produzido pela Ouvidoria de Polícia quanto à

letalidade policial, o qual também recebemos no nosso gabinete. O curioso é que o

relatório já começa de forma equivocada: a letalidade não é a letalidade policial, mas

a de seres humanos, porque os policiais também estão sendo abatidos dia a dia. E

muitas vezes aquelas autoridades, aquelas pessoas que ficam presas, com ar

condicionado, com um cafezinho, com uma secretária, talvez não consigam ouvir,

Deputado Tenente Lúcio, os clamores, o choro da rua, aquilo que o cidadão está

pedindo quando é assaltado, quando a sua casa é arrombada. Há poucos dias recebi,

em meu gabinete, uma senhora que estava desesperada porque ela saiu depois do

almoço e, ao retornar, encontrou seu apartamento, aqui próximo da Assembleia,

completamente arrombado. “Limparam” a casa dela. Deixarei até de declinar o seu

nome para que ela também não seja, mais uma vez, diria, discriminada ou venha a

ser, de alguma forma, questionada, porque, infelizmente, neste enorme país a vítima

sempre fica em desvantagem.

Ouvimos aqui diversas autoridades falando sobre segurança pública, mas são

poucas as que se lembram da dor da vítima, são poucas as que lembram que agora,

Deputado Tenente Lúcio, no início deste ano, dois policiais da cidade de Ouro Fino

foram mortos de forma covarde durante uma abordagem policial. E eis o relatório que
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o ilustre Deputado Durval Ângelo traz a esta tribuna para criticar a letalidade de

policiais e civis. Só que ele não diz à população, não diz ao telespectador que civis

são esses. Será que eram civis vítimas da truculência policial ou eram civis

criminosos contumazes, bandidos que estavam também trocando tiros com a polícia?

É preciso dizer isso nesse relatório. Esses dois policiais da cidade de Ouro Fino,

estamos aqui com seus nomes, foram mortos em Crisólia, no Sul de Minas, Distrito

do Município do nosso Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que acompanhou esse

episódio. O Sd. Marcos Vinícius do Amaral e o Cb. Elói Ferreira Barbosa foram

mortos covardemente por bandidos. Muitas vezes essas vítimas mortas no confronto

policial são chamadas de civis. Então, esse relatório da Ouvidoria de Polícia já

começa com uma abordagem equivocada. Quando se tratar de letalidade policial,

deve-se especificar se o policial matou com truculência e com violência, em situação

que não fosse de legítima defesa, própria ou de terceiro, que é fator excludente de

criminalidade prevista em lei, porque, se a legítima defesa não estivesse prevista, não

estaríamos vivendo num Estado Democrático de Direito, no qual impera a lei.

Portanto, trata-se de um relatório equivocado.

Um relatório que não aborda, por exemplo, o que aconteceu com o Cb. Vandec,

que, em São Gotardo, tomou um tiro de fuzil que lhe abriu a cabeça. Exibimos neste

Plenário as fotografais do Cb. Vandec quando foi morto; de tão chocantes que eram

as imagens, alguns Deputados não tiveram coragem nem de olhar para as fotos. Ele

foi morto sem sequer, Tenente Lúcio, descer da viatura, da mesma viatura em que se

encontrava ao chegar ao local da ocorrência policial. Nessa mesma Operação

Vandec, que apreendeu uma metralhadora antiaérea ponto-cinquenta, sequer teve o

direito de descer da viatura.

Portanto, quando se fala em abordagens policiais truculentas, é preciso lembrar que

ainda não temos Robocops no Brasil. O que temos são policiais concursados, que

pagam seus impostos, que têm esposa, mãe e filhos e que têm direitos humanos.

Portanto, ao se trazer a esta tribuna um relatório da Ouvidoria de Polícia em que se

aborda a letalidade policial, é preciso lembrar que temos de falar em letalidade de

seres humanos, porque policiais também estão sendo abatidos à luz do dia, de forma
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corajosa. E são os mesmos presos que vão para a cadeia fazer rebelião, botar fogo

em colchão e exigir um tratamento mais digno dentro da penitenciária.

Gostaria de continuar discursando nesta tribuna para dizer do equívoco que é esse

relatório, o qual também recebi. A abordagem tem de ser firme para que o policial não

morra pelas mãos do bandido. Cidadão de bem, concursado, que representa o

Estado de forma legítima e que usa a força para defender a sociedade, o policial é pai

de família. Seu perfil não é aquele que foi retratado no relatório em que a Ouvidoria

de Polícia fala de letalidade policial esquecendo-se de que o policial, antes de mais

nada, é um ser humano, tem esposa e filhos e merece respeito. De 2003 até hoje, Sr.

Presidente, mais de 130 Agentes da Segurança Pública foram mortos neste Estado,

mas até então não vimos nenhuma autoridade defender, nesta tribuna, de forma

veemente, esses pais de família que morreram defendendo a sociedade. Muito

obrigado, Presidente, pela paciência que teve com este Deputado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

venho a esta tribuna para, em primeiro lugar, fazer um agradecimento muito

importante a S. Exa. o Vice-Governador, Antonio Augusto Anastasia, que esteve

conosco em Teófilo Otôni e Novo Oriente de Minas, inaugurando a estrada que liga a

BR-116 aos Municípios de Pavão e Novo Oriente de Minas, complementando a

interligação de Águas Formosas. Nos próximos meses, se Deus quiser, será feita a

ligação de Fronteira dos Vales a Joaíma, ligando também Águas Formosas a

Umburativa, Bertópolis e Machacalis, nesse complexo de obras do Proacesso, que

tem beneficiado muito o Vale do Mucuri. Naquele oportunidade, tivemos a presença

em Novo Oriente de Minas de nada menos do que 22 Prefeitos, compartilhando

conosco um momento importantíssimo, porque essa é uma estrada de

aproximadamente 140km, dos quais 80km foram revisados agora, nessa etapa do

Proacesso. Desde 1988, aquele trecho de estrada estava paralisado; agora o governo

do Estado realiza essa importante obra, que beneficia diretamente 7 Municípios e

indiretamente 11 Municípios do Médio Mucuri, região muito importante para nós,

região em que labutamos, vivemos e trabalhamos politicamente ao longo de toda a

nossa vida.
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Mais importante, Sr. Presidente, é que, naquele momento, o governo do Estado

também assinou convênios com 32 Municípios da nossa região, para a implantação

do Projeto Travessia.

Trata-se de um importantíssimo projeto do governo que resultará em investimentos

na saúde, na educação, na formação de mão de obra profissional, na melhoria da

qualidade de vida do povo e em investimentos em infraestrutura da ordem de

R$5.000.000,00 por Município. É um ganho espetacular em relação aos

investimentos já feitos naquela região no passado.

Então, é preciso agradecer também, e não apenas reclamar, pedir ou reivindicar o

que necessitamos. Por exemplo, estamos diante dos alunos da Unipac, de Betim.

Talvez a maioria das pessoas não saiba que a Unipac de Teófilo Otôni tem cerca de 5

mil alunos, por iniciativa nossa, que cedemos os prédios públicos para que iniciasse

seus trabalhos, e hoje tem o maior prédio da estrutura da Unipac em Minas Gerais.

Curiosamente, registramos, na presença dos alunos da instituição, o que estamos

sofrendo hoje. Por haver implantado três instituições universitárias em Teófilo Otôni -

a Unipac, a Unec-Iesfato e o Instituto Doctum - e por ter ampliado a Fenord, pagamos

um preço muito alto: estamos sendo processados por ceder prédios públicos para

ampliação da educação universitária em nosso Município.

A autonomia municipal que temos reivindicado nesta Assembleia não pode nunca

impedir que um Prefeito seja limitado nas suas ações de gerir um patrimônio público

em benefício da população. Tomamos essa iniciativa em 2004 e, em cinco anos,

temos quase 5 mil alunos universitários somente na Unipac de Teófilo Otôni. É um

preço muito alto a pagar quando o Ministério Público, acionado por alguém com

interesses secundários, interesses subalternos, nos leva às barras dos tribunais para

pagar pelo maior crime do mundo que é proteger o sistema educacional e tentar

implementar a educação superior em nossos Municípios.

Então, este é um momento que aproveitamos para agradecer ao Governador a

visita e as obras, mas sobretudo para lamentar quanto sofrem os Prefeitos neste país

com a sanha avassaladora do Ministério Público, acionado por terceiros de má-fé. E

não é apenas isso que sofremos. Dos vários processos que foram apresentados

contra nós, um interessante diz respeito à realidade que vivemos hoje com os
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Prefeitos de Minas Gerais. Somente na Assembleia Legislativa há cinco Deputados

ex-Prefeitos que respondem por esse mesmo tipo de processo a que respondo, de

pagar pelas dívidas de Prefeituras com o INSS. Essas dívidas nem existem, pois, na

verdade, todas as Prefeituras têm crédito superior às dívidas ditas executadas pelo

INSS. Ficamos imaginando como vai se desenrolar essa história neste ano e no ano

que vem, em que teremos candidato a Presidente da República e Governador. Que

tipo de Presidente e Governador teremos para verificar o funcionamento da estrutura

legal deste país? Não é possível manter esses vácuos jurídicos, esses buracos-

negros na legislação brasileira, que permitem ações como essa do INSS, hoje

vitimando mais de 60 Prefeitos em Minas Gerais, executados por dívidas da

Prefeitura, mesmo depois de haverem deixado o cargo. E, em verdade, dívida

nenhuma existe, porque, no caso específico de Teófilo Otôni, acionamos o INSS e

ganhamos quatro ações diferenciadas, mostrando que o INSS cobrou da Prefeitura

de forma equivocada e que, ao contrário, devia a ela. No entanto, somos executados

e temos nossa conta bancária pessoal bloqueada pela Justiça em virtude de ação do

INSS.

A gente se preocupa com essa dicotomia entre a lei e sua interpretação, embora o

STF ultimamente se tenha rebelado e até começado a construir leis, passando por

cima do parlamento, porque ele também não funciona, não regulamenta vários artigos

da nossa Constituição. Em virtude disso, os vácuos jurídicos, os vazios jurídicos, os

buracos-negros da legislação brasileira permitem que fatos como esse aconteçam.

No caso específico da Unipac de Teófilo Otôni, em que estamos respondendo a

processo, pergunto ao povo da minha terra e de Minas Gerais: “qual é o maior crime:

deixar a população, no seu Município, sem a expectativa nem a possibilidade de ter

um curso superior, ou o poder público municipal colocar-se à disposição das

entidades que queiram criar esses cursos, criando-os com o favorecimento e a

benesse do próprio poder público municipal?”.

Sr. Presidente, esse questionamento é posto no momento em que agradecemos ao

Governador do Estado e ao Vice-Governador as obras realizadas em nossa região.

Abrimos esse parêntese, aproveitando a presença dos alunos da Unipac de Betim,

para lembrar que, às vezes, o poder público quer ajudar, e não pode. Não deixam que



____________________________________________________________________________
460

ajudemos este Brasil tão grandioso a adquirir a sua grandeza na área da formação

profissional.

Uma preocupação que nos move é que, se tivéssemos de fazer de novo, faríamos;

se houvesse oportunidade, faríamos de Teófilo Otôni uma cidade-polo, que é a última

na direção do Norte do Brasil, a última na direção da Bahia, a última grande cidade,

que vivia tristemente, sem uma estrutura educacional suficiente. E conseguimos levar

para lá três instituições. Levamos a UFMG, a Universidade Federal dos Vales do

Mucuri e do Jequitinhonha, e hoje temos mais de 7 mil universitários numa cidade-

polo de 150 mil habitantes.

É importante ressaltar, com a presença dos alunos da Unipac de Betim, o esforço

que às vezes o Município tem de fazer para resolver algumas questões. A Unipac é

uma faculdade particular, paga, mas, naquela época, fiz as contas do custo para uma

família de um filho que mora fora da sua cidade para cursar uma universidade. Esse

custo seria muito mais do que R$400,00, R$500,00, R$600,00, R$700,00 de

mensalidade com a criança, o rapaz ou a moça morando dentro de casa. Analisamos

que era muito mais barato para a população da minha cidade seus filhos não irem

para longe. Além da preocupação da família, a ida para outra cidade eliminaria os

laços familiares, e essas crianças, essas moças, esses rapazes teriam de ser

sustentados fora do ambiente familiar, gastando muito mais que a mensalidade

cobrada pelas entidades particulares.

Claro que, paralelamente, lutamos pelos cursos gratuitos. Levamos para lá a

UFMG, num convênio feito com o Estado. E trabalhamos para levar para lá a

Universidade Federal dos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha, que criou o câmpus

avançado de Teófilo Otôni, cujas obras estão em andamento, mas ainda começando.

São as duas vertentes: o ensino público gratuito de um lado e o ensino pago do outro.

Qual é a vantagem do ensino pago? A rapidez da sua instalação e implantação.

Concederei aparte ao meu companheiro Rômulo Veneroso, que tem sua

representação política em Betim.

O Deputado Rômulo Veneroso (em aparte)* - Deputado Getúlio Neiva, ouvi

atentamente as suas palavras e agradeço a oportunidade. É lamentável V. Exa. estar

respondendo ao Ministério Público, à Justiça, por ter dado a oportunidade a mais de 7
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mil alunos, como foi falado, que hoje estão fazendo curso universitário naquela região

e que não tinham essa oportunidade. Muitos deles tinham a possibilidade de vir para

a Capital, com o estudo bancado pelos pais, mas muitos não poderiam vir e nunca

teriam oportunidade de fazer um curso superior. Parabenizo-o por essa atitude. Muito

mais interessante é que, se tivesse de fazer isso novamente, V. Exa. o faria.

Betim também recebeu, nos últimos 10 anos, 7 universidades. Hoje temos lá mais

de 15 mil alunos. Alguns estão aqui, hoje. Na pessoa do Prof. Alexandre Resende,

cumprimento os alunos da Unipac que visitam esta Casa. Neste momento estamos

aqui representando o povo de Minas Gerais. Tive uma votação expressiva em Betim

e estou aqui como Deputado pela primeira vez. Temos aprendido muito, e o nosso

trabalho está centrado principalmente na questão educacional.

Por isso hoje fiz um manifesto em entrevista a jornal, quando me questionaram a

respeito da diminuição da maioridade para o crime, passando de 18 para 16 anos.

Fomos taxativos e contrários a essa proposta. Precisamos é de investimento na

educação para que nossos jovens enxerguem no futuro do País possibilidades de

crescimento, de profissionalização, de educação.

Queremos agradecer a presença de vocês e, mais uma vez, colocar o nosso

gabinete à disposição. Deputado Getúlio Neiva, parabéns pelo pronunciamento.

Tenho certeza de que isso será defendido e V. Exa vai “tirar de letra”, pois tudo que

fez durante todo o seu mandato como Prefeito da região, daquela grande cidade-polo,

foi para o bem do povo de Minas Gerais.

O Deputado Getúlio Neiva - Incorporo as minhas palavras às do Deputado Rômulo

Veneroso, companheiro e solidário, sempre participante das discussões dos grandes

temas de Minas Gerais.

Já concluindo, Sr. Presidente, o que queríamos era justificar a nossa atitude do

passado. Se não tínhamos condições, era porque, infelizmente, o serviço público

anda mais devagar e a ampliação das universidades federais é vagarosa. Se não

podemos criar de imediato os cursos nas universidades estaduais ou federais

gratuitas, antecipamos nosso trabalho na busca de oferecer aos jovens da nossa

terra a oportunidade de não precisarem se afastar de suas famílias. E que fosse

suportável para a própria família manter seus filhos num curso superior. São, hoje,
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nada menos que 32 cursos diferenciados, sendo a maioria deles com conceito A nas

provas do MEC.

Então, é importante ressaltar o que fizemos. Existe um grande prédio, talvez o

melhor da Unipac em todo o Estado. Até brinco com um Deputado, um companheiro

nosso da família Andrada, dizendo que o prédio mais bonito é o de Teófilo Otôni. É

uma brincadeira, claro, mas, realmente, é uma excelente estrutura, com laboratórios e

com uma assistência fantástica. A Unipac está presente nessa cidade produzindo

bons efeitos e até possibilitando ao seu gestor lançar-se hoje como Deputado, graças

ao espaço que ganhou em nossa cidade. É com prazer que o teremos como

companheiro nas disputas eleitorais. O importante é dizer que Teófilo Otôni, que era

uma cidade-polo esquecida num canto de Minas Gerais, a última grande cidade na

direção da Bahia, tem hoje 3% de sua população com 3º grau. Três por cento! Um

dos índices mais elevados do Estado de Minas Gerais. Estamos entre as melhores

cidades do Estado com percentual de pessoas com nível superior. Agora nos resta

trabalhar, Deputado Rômulo Veneroso, para que a Zona de Processamento de

Exportação - não podemos esticar o assunto porque nosso tempo já terminou - que

foi autorizada para Teófilo Otôni seja efetivada. Essa é uma preocupação, e gostaria

de me reservar o direito de, pelo art. 70, discutir esse assunto com os companheiros,

colegas Deputados. Muito obrigado, senhoras e senhores.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Quero saudar a todas e a todos. Primeiramente,

cumprimento os alunos do curso de Direito da Unipac de Betim, que se encontram em

nossas galerias. Agradeço a presença de vocês. Agradeço também a presença dos

alunos do 4º período do curso de Direito da PUC Betim, que estão aqui na

Assembleia. Tivemos uma reunião com esses alunos, que estão fazendo um trabalho

sobre o processo legislativo. É de grande importância a presença desses estudantes

nesta Casa, e espero que aprendam o caminho. A Casa está de portas abertas para

as reivindicações. Isso é fundamental para consolidarmos o processo democrático em

nosso país. Parabenizo o Prof. Bruno de Oliveira, os alunos Bruno Ornelas, Daniel

Ferreira, Michele Queiroz, Edson Rodrigues, Rafael, Élida e Davidson. Aliás, quero,
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em meu pronunciamento, tratar das perguntas que eles nos trouxeram, respondendo-

as uma a uma.

Mais uma vez, ficamos muito felizes com o grande número de pessoas que estão

nos procurando em nosso gabinete, Vereadores, entidades, sobre assunto

relacionado à Copasa. O jornal “O Tempo” trouxe, nessa segunda-feira, uma matéria,

aliás, de capa: “Esgoto. De 142 cidades, apenas 63 têm estação de tratamento.

Copasa cobra por serviços que não são executados”. Isso é um verdadeiro absurdo e

um desrespeito com a população. A Copasa cobra pelo tratamento de esgoto onde

não há tratamento de esgoto. Ela joga o esgoto nos rios, nos lagos, nos córregos, nos

mananciais, e cobra um valor exorbitante da população, que chega a pagar até o

dobro do valor da conta de água pelo tratamento de esgoto, serviço que não é

oferecido. O jornal “O Tempo” trouxe também uma matéria detalhada, com o título:

“Montes Claros recorre à Justiça e consegue redução nas tarifas”. A Justiça

determinou a redução das tarifas e a devolução dos valores retroativos. No caderno

“Economia”, encontramos: “Esgoto de Montes Claros não é tratado, mas é cobrado”.

Como autor da ação, fizeram-me algumas perguntas: “O que chamou sua atenção

nesse problema?”. Respondi que foi o grande número de reclamações da população

e justamente o fato, que é um problema, de a Copasa cobrar pelo tratamento de água

e esgoto e não realizar esse tratamento, penalizando duas vezes a população.

Também falamos do grande número de ações que já impetramos na Justiça e nas

quais tivemos êxito. Impedimos o aumento do valor da tarifa de água da Copasa. A

partir de março, a Copasa queria quase 10% a mais no valor da conta de água. Então

entramos com uma ação na Justiça e conseguimos uma liminar, pelo que parabenizo

o Promotor Antônio Baêta. A Copasa não aceitou isso e queria de todas as formas

reverter essa situação e garantir o aumento do valor da conta de água. Tentou

derrubar a liminar no STJ, mas conseguimos impedir isso, e foi indeferido o pedido

solicitado pela Copasa. Portanto, continua valendo a liminar que conseguimos aqui, e

o valor da conta de água em 611 cidades de Minas Gerais não poderá ser

aumentado. Por que a Copasa queria aumentar o valor da conta de água? Ela

alegava que eram necessários mais recursos. Analisamos a planilha, e a Copasa não

conseguiu provar que, de fato, havia necessidade desse aumento. Pela Lei Federal nº



____________________________________________________________________________
464

11.445/2007, só poderá haver aumento do valor da conta de água e esgoto se houver

uma agência, um órgão para regular o setor. Em Minas Gerais, existe um órgão para

regular o setor? Não, não há uma agência para regular o setor. O que existe equivale

a colocar raposa para tomar conta de galinheiro. É a Secretaria que determina o

percentual de reajuste, sem analisar se é necessário ou não o aumento, sem a

participação da sociedade nem dos Prefeitos. Isso fica de acordo com o que a

Copasa quer, e ela pediu praticamente 10%, o maior reajuste solicitado nos últimos

10 anos. Se não tivéssemos entrado na Justiça, a conta de água já estaria mais cara.

Realmente, impedir o aumento do valor da conta de água, o que aconteceria a partir

de março, foi uma grande vitória.

Para se ter uma idéia, nos primeiros meses a Copasa teve um lucro de mais

R$300.000.000,00. Só nos últimos anos, foram distribuídos mais de R$500.000,00

aos acionistas. Então a mobilização, a participação vale a pena. Os Vereadores estão

nos procurando, e estamos entrando com várias ações na Justiça. Aliás, entramos

com ação em Joaíma, onde também não há coleta de esgoto, que corre a céu aberto

nas vias, colocando em risco a saúde da população e provocando a poluição do meio

ambiente. A população também reclama da qualidade e do valor da conta de água,

da ausência do tratamento de esgoto, que é lançado diretamente nos córregos e nos

rios da cidade, e do mau cheiro exalado, o que, aliás, dificulta os momentos de

refeição. Até mesmo o hábito de se alimentar tem sido dificultado pelo mau cheiro.

Essa questão do mau cheiro não acontece só em Joaíma, mas também em vários

outros Municípios. Entramos com ação também em Jacinto, cujos Vereadores nos

procuraram; em Novo Cruzeiro, onde o esgoto é lançado sem tratamento no Rio

Gravatá; em Extrema, Coronel Murta, Vazante, Itabirinha e Carbonita; enfim,

ajuizamos um grande número de ações na Justiça para garantir o direito dos

consumidores.

A água da Copasa tem um valor muito alto, uma das tarifas mais caras do País.

Esse serviço essencial não pode ser tratado meramente como mercadoria. É muito

importante que haja mobilização e participação de toda a sociedade.
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Gostaria de responder as perguntas de alunos do 4º período da PUC Betim.

Parabenizo o trabalho desenvolvido pelo Prof. Bruno de Oliveira. Estão presentes

aqui os alunos Bruno, Daniel, Michele, Edson Rodrigues, Rafael, Élida e Davidson.

A primeira pergunta é: “Quais são os critérios para se apresentar um projeto de lei,

como a Assembleia se posiciona em relação às leis ordinárias e qual a importância

das Comissões na elaboração dos projetos?”. O que me motiva a apresentar um

projeto é, primeiramente, a inversão de prioridades, a justiça social. É preciso analisar

a transparência e as demandas. Viajamos por todo o Estado, acompanhamos de

perto a questão da Copasa e abraçamos essa campanha. Além disso, pela primeira

vez na história, em 56 anos, houve redução de 17% na conta de luz em Minas Gerais.

Apresentamos um projeto para diminuir o ICMS dessa conta, ação com grande

alcance social, que corrige uma injustiça. Sabem quanto o cidadão paga somente de

ICMS nas contas de luz? Quarenta e dois por cento. Tiradentes foi esquartejado pelo

quinto da Coroa, por 20%. Apresentamos outro projeto para reduzir o valor do ICMS

cobrado sobre o álcool combustível, que hoje está na casa dos 25%. Minas tem

grande número de usinas, é um dos maiores produtores de álcool do Brasil. São

Paulo cobra 12%, e Goiás 15%. Também apresentamos vários projetos na área de

educação que dizem respeito ao incentivo à leitura, procurando atender aos anseios

da comunidade. A remuneração dos servidores estaduais também é outra

preocupação - sempre apresentamos emendas a projetos do governo.

Portanto, os critérios utilizados para apresentação de projetos são a transparência,

os interesses populares e a inversão de prioridades. Esta Casa é pluralista, tem

partidos de diversos segmentos. As comissões são muito importantes, não para a

elaboração do projeto, mas para a análise e o aperfeiçoamento deles. Parabenizo

todos os técnicos, que são qualificados e contribuem muito na fase de tramitação dos

projetos quanto à legalidade, à constitucionalidade, ao mérito e à questão do impacto

financeiro e orçamentário. O projeto é aperfeiçoado de acordo com a realidade do

Estado e com o Orçamento, o PPAG.

Outra pergunta é: “Quantos membros compõem a Mesa?”. São sete membros: o

Presidente, o 1º-Vice-Presidente, o 2º-Vice-Presidente - que é o Deputado José
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Henrique, aqui presidindo esta reunião -; o 3º-Vice-Presidente; o 1º-Secretário; o 2º-

Secretário; o 3º-Secretário.

Outra pergunta é: “Como ocorre a formação das comissões?”. Os partidos podem

formar um bloco e, dependendo do número de Deputados que o compõem, a

prioridade e a proporcionalidade na distribuição das vagas nas comissões é que são

consideradas. O PT sempre faz questão de estar presente em algumas comissões:

na de Educação, na de Participação Popular - o Deputado André Quintão foi um dos

responsáveis por sua criação -, na de Direitos Humanos, na de Saúde.

Aliás, falando em saúde, o governo tem um déficit muito grande. Não cumpre a

Emenda à Constituição nº 29, por isso o déficit na saúde é de bilhões e bilhões de

reais.

A outra pergunta: “Em caso de veto do Governador, qual a posição da

Assembleia?”. Essa é uma pergunta realmente muito importante. Infelizmente, a

Assembleia não tem a autonomia nem a independência que deveria ter. Não é a

prioridade nem a necessidade que nos permitem derrubar um veto do Governador. O

Governador tem maioria na Casa, e só com muita pressão conseguimos derrubar um

veto seu. Costumo dizer que, em todos os níveis do parlamento, as coisas são como

feijão, só funcionam na pressão. Se há pressão popular, se as pessoas participam,

vão aos gabinetes, mobilizam-se, há grandes possibilidades de conseguirmos

derrubar um veto nesta Casa. Mesmo quando é de grande relevância, um projeto

pode receber o veto do Governador, até mesmo por motivação política, e não técnica.

Então, para derrubar esse veto, temos de travar uma luta muito dura e difícil, porque

o governo tem maioria na Casa. Já derrubamos vários vetos por pressão popular ou

por negociação das bancadas. Quando queremos derrubar um veto, o PT, com o

PCdoB, faz uma obstrução, e, por diversas vezes, já conseguimos, mas com uma

grande suadeira. Temos de fazer uma grande mobilização.

Outra pergunta: “Houve algum projeto de iniciativa popular nesta legislatura?”.

Foram apresentadas 131 emendas ao Orçamento e ao PPAG, emendas realmente

muito importantes do ponto de vista social. Foram enviadas pelas entidades, por meio

da participação popular.
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“Em caso de apresentação de um projeto de iniciativa popular, qual o procedimento

adotado pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais?” Antes, para

apresentar um projeto de iniciativa popular, era necessário apresentar a assinatura de

mais de 10 mil eleitores, o que era muito difícil de conseguir. Hoje qualquer entidade

pode apresentar à comissão um projeto de iniciativa popular, que vai seguir o mesmo

trâmite dos outros projetos. Vai passar na Comissão de Constituição e Justiça, que

vai analisar a constitucionalidade, a legalidade do projeto, e depois vai para a

comissão de mérito.

“A população tem a participação efetiva nas decisões?” Tem, mas deveria ter mais.

A população tinha de ocupar esse espaço e reivindicar muito mais.

“Em sua opinião, o processo legislativo atende aos anseios sociais e pode ser

considerado um meio eficiente no nosso Estado Democrático de Direito?” Acho que

sim, mas ainda podemos avançar muito mais. Não adianta achar que um Deputado

ou uma bancada sozinha conseguem fazer as transformações necessárias no

Estado. Não conseguem. Tem de haver pressão, mobilização, cobrança. Como

mencionei, em nosso Parlamento, as coisas só funcionam na pressão, na

mobilização. Dou o exemplo de várias reivindicações do conjunto dos servidores e

das entidades na área social que só tiveram a possibilidade de ser aprovadas por

meio da mobilização popular. Finalizando, outro exemplo é a taxa de incêndio.

Conseguimos a revogação da cobrança dessa taxa, que já havia sido cobrada. Os

boletos já haviam sido mandados para as residências. Houve uma grande

mobilização, uma grande pressão, o governo sentiu o desgaste e voltou atrás.

Apresentamos uma emenda e conseguimos aprovar a revogação a taxa de incêndio

para todas as residências. Outro exemplo de participação popular é em relação à

Cemig e à Copasa, que queriam colocar na lista negra, no SPC e na Serasa seus

devedores. Além de o cidadão ser penalizado com suas contas de água e de luz

cortadas, teria seu nome negativado. Pressionamos, até existe um projeto tramitando

na Casa, e o próprio Governador voltou atrás. Levamos a campanha para as ruas,

houve pressão popular, o governo sentiu o desgaste e voltou atrás. As pessoas

realmente precisam acreditar que a participação popular dá resultado. Está aí a

campanha da Copasa. Conseguimos impedir o aumento do valor da conta de água
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em Minas Gerais. Em algumas cidades, estamos conseguindo a devolução dos

valores pagos indevidamente, porque a Copasa cobra pelo tratamento de esgoto

onde não existe esse serviço.

Então gostaria de finalizar e parabenizar mais uma vez os alunos da PUC Betim, do

curso de Direito, e o Prof. Bruno de Oliveira, colocando nosso mandato à disposição.

Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

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 3.776 e 3.777/2009,

da Comissão de Direitos Humanos, e 3.778/2009, da Comissão de Saúde. Publique-

se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Turismo - aprovação, na 7ª Reunião Ordinária, em

7/5/2009, dos Requerimentos nºs 3.565/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

3.576/2009, do Deputado Doutor Viana, 3.598/2009, da Deputada Maria Lúcia

Mendonça, 3.631, 3.632 e 3.651/2009, da Comissão de Participação Popular, e

3.661/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e de Segurança Pública - aprovação,

na 9ª Reunião Ordinária, em 12/5/2009, dos Requerimentos nºs 3.627 a 3.629/2009 e

3.693 a 3.695/2009, da Comissão de Direitos Humanos (Ciente. Publique-se.).

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Transporte, solicitando à

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte informações sobre o investimento de R$ 55
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milhões necessários para as obras dos Córregos Olaria e Jatobá, situados na região

do Barreiro, bem como se o referido investimento já se encontra disponível nos cofres

da Prefeitura. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Transporte, solicitando à Diretoria da OHL - Brasil

informações sobre os projetos executivos, editais e cópias dos contratos em que

consta o tempo de execução das obras da alça viária do Município de Betim. 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 Domingos Sávio, solicitando a palavra pelo

art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o

prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

inicialmente quero agradecer a deferência do nobre colega Deputado Getúlio Neiva,

cuja inscrição foi anterior à minha, por me permitir fazer uso da palavra de pronto.

Esclareço que, na sequência, terei o prazer de ouvi-lo. Faço uso da palavra neste

momento com o propósito de trazer a todos uma mensagem que julgo extremamente

importante e, além disso, conseguir conciliar o tempo, pois ainda nesta tarde

participarei de uma comissão desta Casa, da qual tenho a honra de ser membro. Lá

discutiremos uma série de ações para propormos ao governo de Minas relativamente

ao enfrentamento da crise que aí está.

Deputado Getúlio Neiva, tornarei pública uma das sugestões que levarei ao nosso

prezado colega Deputado Sebastião Helvécio, que preside essa Comissão Especial

nomeada pelo Presidente da Assembleia para debater e buscar soluções que nos

unam no enfrentamento dessa crise. Essa crise já está trazendo sofrimento, como o

desemprego, a queda de arrecadação nos Municípios e, consequentemente, maior

dificuldade de atender às demandas dos nossos cidadãos.

Uma das sugestões a serem apresentadas atende a vários Prefeitos com quem

tenho tido contato. A nossa sugestão ao Governador Aécio Neves - se necessário for,

que se estabeleça regulamentação legal - é que os convênios celebrados pelo

governo de Minas, entre eles, especialmente, os originados nas emendas
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parlamentares, que obviamente deverão ser cumpridos na íntegra, sejam celebrados

sem a obrigatoriedade da contrapartida. Esses convênios são um alento, um alívio

para que a Prefeitura possa, pelo menos, cumprir alguns compromissos, em termos

de obras, com a comunidade. Esse apoio que o parlamentar procura levar, por meio

de uma pequena emenda, ajuda a construir desde um posto de saúde a uma quadra

de esportes, a calçar uma rua ou a ajudar uma creche.

A minha sugestão é englobarmos as cidades com até 100 mil habitantes. Faço isso

genericamente, porque vamos alcançar a maioria dos Municípios mineiros, em

especial os que enfrentam maior dificuldades. São as pequenas cidades que

dependem essencialmente desses repasses constitucionais do Fundo de Participação

dos Municípios - FPM - e da distribuição do ICMS. São esses Municípios que estão

entrando numa situação de desespero, às vezes sem condições de cumprir a folha de

pagamento do professor, do médico e do funcionário que faz a limpeza da cidade.

Portanto, a minha proposta é que, para os Municípios com até 100 mil habitantes, os

convênios sejam celebrados sem a obrigatoriedade da contrapartida.

Por que essa proposta? Não digo que a contrapartida não seja necessária, não seja

positiva. É bom que haja contrapartida. É bom para o Estado, ao firmar um convênio

de R$100.000,00 para uma obra, que o Município entre com pelo menos 10%,

R$10.000,00 ou R$20.000,00. Mas, se a obrigatoriedade se mantiver, vamos ter a

tristeza de ver um Município muito pobre, precisando de dinheiro, não fazer o

convênio ou não ter condições de prestar contas adequadamente, porque não tem o

dinheiro para a contrapartida. A situação é de dificuldade, e temos de ser realistas

com ela. Isso é algo que o governo do Estado pode fazer sem alterar seu Orçamento,

sua programação, alterando apenas um procedimento burocrático. Acredito que

nessas horas a criatividade e o espírito de solidariedade dos Prefeitos, dos cidadãos

que estão no interior, nos ajudarão a superar esse momento difícil. Portanto, essa é

uma das sugestões que protocolaremos ainda hoje.

Quero trazer a esta tribuna, com muita alegria, o comunicado de que participei

ontem de uma reunião na minha querida cidade de Oliveira, em que a Câmara

Municipal, em boa hora, por iniciativa dos seus Vereadores, liderados pelo Presidente

Paulo César, realizou uma sessão solene belíssima em homenagem a Carlos
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Chagas. Com afã. Fez-se ali, por meio de uma palestra magna, brilhante, a

comemoração dos 100 anos da descoberta da doença de Chagas.

Essa descoberta foi um feito extremamente relevante para a história da

humanidade, em especial para a história da saúde pública não só em nosso país,

mas também no mundo. E foi um feito realizado por um mineiro de Oliveira, um

cidadão oliveirense, um homem de inteligência brilhante. Admiramos a figura

exemplar de Carlos Chagas, esse cientista brasileiro, principalmente pelo resultado

do seu trabalho sério, que foi salvar milhões de vidas e possibilitar o enfrentamento

dessa doença terrível, que tirou e ainda tira a vida de milhares de pessoas - hoje de

forma muito pouco significativa, porque há apenas os casos remanescentes, já que

estamos próximos de zerar a infestação, a contaminação, graças a Carlos Chagas.

Mas, no passado, essa doença tirou milhares de vidas e deixou sequelas, com

sofrimento para muita gente. Se esse feito não tivesse ocorrido, esse mal continuaria

proliferando aqui, no Brasil, e em outras partes do mundo onde há a presença da

doença de Chagas, do tripanossomo, que a transmite, e de todo o ciclo, incluindo,

obviamente, o barbeiro.

Quero fazer outro destaque. Ao participar daquela reunião solene em Oliveira, foi

possível ver a inteligência brilhante de outro mineiro, outro Carlos, o Dr. João Carlos

Pinto Dias, cientista da Fiocruz, do Instituto Oswaldo Cruz, o mesmo Instituto por

onde Carlos Chagas passou, no qual desenvolveu a sua pesquisa e descreveu toda a

doença de Chagas, dando essa contribuição para a humanidade. O Dr. João Carlos,

mineiro de Bambuí, proferiu uma palestra maravilhosa, em que conseguiu reunir

dados científicos do trabalho fantástico de Carlos Chagas com uma história no estilo

Guimarães Rosa. Ele fez com que pudéssemos voltar aos idos do século XIX, ainda

no período da escravidão, do nascimento de Carlos Chagas, da sua infância, da sua

juventude extremamente profícua, embora com seu sofrimento de criança órfã, que

perdeu o pai aos 6 anos. Ali o Dr. João Carlos nos descreveu a verdadeira epopeia

que foi a vida desse mineiro, do oliveirense Carlos Chagas.

Faço disso, prezado colega Deputado Carlos Mosconi, exemplo, para todos nós, de

homem público e de profundo conhecedor das ciências médicas, em especial naquilo

que se aplica à saúde pública de modo geral, porque também somos apaixonados
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por essa causa e sabemos que o universo da medicina é um universo que se amplia.

A saúde pública alcança um universo em que vários ingredientes têm de ser

colocados, para que tenhamos um bom resultado. Carlos Chagas foi um desses

grandes precursores. Num determinado momento, o Dr. João Carlos Dias nos disse

que Carlos Chagas, de certa forma, não foi bem-sucedido como médico. E aí ele fez

uma pausa para dizer: “Olhem, não pensem que eu teria a ousadia de desmerecer o

gênio que foi Carlos Chagas”. Ele quis dizer de Carlos Chagas talvez algo que

pudéssemos dizer de tantos homens que militam na vida pública com amor à

humanidade, como o Deputado Carlos Mosconi, que aqui se encontra. São aqueles

que, ao se apaixonarem pela medicina, compreendem-na em sua dimensão mais

ampla e começam por não ter muita capacidade de cobrar pelo serviço que prestam.

E aí dificilmente conseguem prosperar no mero exercício da clínica ou de uma

especialidade médica. Até dificilmente conseguem se sustentar, e muitos acabam

enveredando para a pesquisa ou para o campo da política pública, como é o caso do

nosso Deputado Carlos Mosconi, grande professor, grande médico e grande homem

público. Carlos Chagas enveredou por esse caminho. Tão logo percebeu a dimensão

das doenças tropicais, iniciando-se como um grande especialista da malária, ele se

apaixonou por essa causa. E o Prof. João Carlos dizia que Carlos Chagas, incapaz

de se dedicar à medicina como uma profissão focada apenas em um paciente e

compreendendo a medicina como um instrumento a serviço de toda a humanidade,

dedicou-se de maneira apaixonada, descobrindo uma doença que fatalmente poderia

não ter sido descrita com a precisão que foi até os dias de hoje, talvez. Claro que,

com os recursos atuais, com os avanços tecnológicos, seria pouco provável que isso

permanecesse de forma incógnita até os dias de hoje.

O certo é que um brasileiro, em 1909, descobriu e descreveu com precisão uma

doença de grande significância, uma doença que, ainda nos dias de hoje, segundo a

Organização Mundial de Saúde, está entre as cinco mais relevantes da humanidade,

embora de forma decrescente. Portanto Carlos Chagas é uma referência na nossa

história, Deputado Carlos Mosconi. Por isso estou tratando hoje desse tema.

Com satisfação, concedo um aparte a V. Exa.
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O Deputado Carlos Mosconi (em aparte) - Caro Deputado Domingos Sávio,

cumprimento-o pelo rico pronunciamento que faz nesta tarde. Agradeço-lhe as

palavras elogiosas a minha pessoa.

V. Exa. traz a esta Casa essa figura que é uma legenda da medicina brasileira e

mineira. Natural da querida cidade de Oliveira, o cientista Carlos Chagas destacou-se

pelo brilhantismo, empenho, denodo e, digo mais, pelo patriotismo. Veja que, há

praticamente 100 anos, nessas Minas Gerais que não são fáceis, até porque são

várias, ele andou por aí e conseguiu, com métodos científicos muito precisos e

inquestionáveis, definir todo o ciclo biológico da doença de Chagas. Naquele tempo,

os recursos eram escassos, difíceis, mas ele, numa pequena cidade do interior do

Estado, trouxe a luz não só para Minas Gerais e para o Brasil mas também para o

mundo inteiro. Ou seja, fez descobertas sobre essa doença, que era totalmente

desconhecida e que, lamentavelmente, até hoje existe em nosso Estado e em nosso

país.

Caro Deputado Domingos Sávio, ele descobriu a doença em uma criança de 1 ou 2

anos, cujo nome, se não me engano, era Berenice.

O Deputado Domingos Sávio - Creio que sim, Deputado. Vi a fotografia ontem,

exposta por esse brilhante professor.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte) - Ele acabou cuidando não só da Berenice

mas também de toda a sua família, a vida inteira. Então descreveu essa doença, que,

lamentavelmente, ainda não foi eliminada em nosso país. Como V. Exa. disse, a

forma aguda praticamente não existe mais, mas a crônica ainda ocorre em muitas

cidades de Minas Gerais. Carlos Chagas - não diria que foi uma exceção -

preponderou na sua época com a força de seu idealismo, mas o Brasil não conseguiu

dizimar a doença. Esse teria sido outro passo; talvez, apesar das dificuldades, isso

fosse possível.

Estudei medicina em Brasília. Na época, o Hospital da Universidade de Brasília

recebia pacientes de Minas Gerais, da Bahia, do Piauí e do Ceará, e o maior número

era de portadores da doença de Chagas, para a qual, até então, não tinham

encontrado uma solução, como, aliás, acontece até hoje.
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Parabenizo V. Exa. por trazer a esta Casa uma história tão maravilhosa como a de

Carlos Chagas. Essa atitude é importantíssima para todos nós, pois é preciso

lembrarmos que o Brasil possui muitas coisas boas que merecem ser valorizadas, a

exemplo de V. Exa., que é um Deputado de grande dimensão. Parabéns, Deputado

Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Obrigado, Deputado Carlos Mosconi.

Nesses últimos segundos, Sr. Presidente, na mesma linha de raciocínio do nobre

Deputado Carlos Mosconi, reconhecendo a importância, não só para o Brasil mas

também para o mundo, desse grande cientista, desse exemplo de médico, de ser

humano, de profissional, de brasileiro e de oliveirense, quero - e o farei na companhia

do Deputado Sávio Souza Cruz, que é votado comigo numa ação de absoluta

harmonia e companheirismo, e juntamente aos demais colegas - propor uma reunião

solene para fazermos à memória de Carlos Chagas as justas honras e homenagens.

Mais do que isso: para, numa sessão solene, descrevermos um pouco da sua

história, do que foi feito e do que ainda precisa ser feito porque Carlos Chagas deixou

claro para todos nós, com sua visão humanista e seu espírito de cidadão, que mais

importante do que descobrir a doença é erradicá-la. É fundamental eliminá-la para

não pairar sequer a possibilidade de algum brasileiro vir ainda a perder sua vida ou

qualidade de vida em razão dessa doença. Infelizmente, a erradicação completa

ainda não se deu, mas muito se avançou, graças a esse grande cidadão de Oliveira,

de Minas, do Brasil, diria até, do mundo. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilberto Abramo,

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la ao Deputado Getúlio Neiva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao

orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Caro Presidente Deputado José Henrique, caro

companheiro Deputado Domingos Sávio, nossa preocupação é a mesma, e V. Exa.

falou muito bem a respeito do assunto. Quando se pede a redução da contrapartida

para que os Prefeitos possam, de fato, realizar obras com os parcos recursos que

nós, Deputados, pudemos repassar aos Municípios mineiros, gostaria de adicionar à

sua preocupação um fato interessante: o Presidente Lula eliminou a necessidade de
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adimplência dos Municípios para aplicação do PAC. Isso é interessante. Por que

somente a aplicação dos recursos do PAC? Por ser ele uma bandeira política ou por

ser muito importante?

Fiz um levantamento esta semana com vários Prefeitos da minha região. Apenas

nas regiões dos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha, os Prefeitos perderão cerca de

R$15.000.000,00 de investimento em saneamento básico, em redes de esgoto, redes

de água e melhorias sanitárias - que são os banheiros -, se não houver prorrogação

do prazo.

O que está acontecendo? Os novos Prefeitos entraram e encontraram

inadimplências. Para que o povo saiba, o que vem a ser inadimplência? A Prefeitura

está devendo a Deus e a todo o mundo: prestação de conta de convênio, pagamento

de Copasa, pagamento de Cemig, pagamento dos funcionários, pagamento do

Sisprev, que é o sistema próprio de previdência de cada Prefeitura. Com essas

dívidas, a lei não permite que as Prefeituras recebam recursos transferidos, seja do

governo federal, seja do estadual.

Interessante é que o governo federal cuidou apenas de liberar os pagamentos dos

recursos do PAC, mesmo havendo inadimplências. Mas, se o Prefeito está devendo

prestações de contas, pagamentos que deveriam ter sido feitos e pode receber

recurso do PAC, por que não generalizar essa decisão? Por que não mandar uma

nova medida provisória permitindo que, em nível nacional, para todos os

investimentos, os Prefeitos sejam liberados dessa inadimplência para receber novos

recursos?

Por que é que raciocinamos dessa maneira? Nos últimos meses temos convivido

muito com os Prefeitos, especialmente em função da adaptação deles a essa

administração que se inicia dentro de uma crise fantástica, que arrebentou a estrutura

dos Municípios.

Quando se reduziu o IPI, reduziu-se o movimento econômico brasileiro como um

todo, assim como o de Minas Gerais também, em particular. É claro que não haveria

como reduzir somente a receita nacional e reduziu-se também a receita do Estado.

Com essa redução, há redução natural dos tributos e, em consequência, o perdentual

do repasse aos Municípios é muito menor. Os Municípios entraram em crise muito
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mais profunda que as empresas brasileiras. Algumas delas já começaram sua

recuperação.

Os governos, tanto o federal quanto o estadual, não olharam isso com carinho. O

Deputado Domingos Sávio aborda aqui a redução da contrapartida, que é aquela

parcela com que o Município vai entrar numa obra cujo dinheiro é repassado pelo

Deputado ou diretamente pelo governo.

Por exemplo, para um investimento de R$100.000,00, o Município teria de entrar

com R$20.000,00. No entanto, certos Municípios não têm sequer R$2,00 em caixa e

não têm nem mesmo conseguido repassar o dinheiro no dia 20 de cada mês, o que é

obrigatório, para as Câmaras Municipais. Além disso, não têm conseguido quitar a

folha de pagamento, sendo obrigados a demitir pessoal. Nós, desta Assembleia,

temos de agir em defesa dos Prefeitos não só de Minas Gerais, mas de todo o Brasil.

Se é possível ao governo federal eliminar, para obtenção de recurdos do PAC, a

necessidade da adimplência, por que não estender o benefício para obtenção de

todos os demais recursos de todas as origens, sejam eles até internacionais, como os

provenientes do BID, do Bird, da Fundação Carluchen Julbeiken ou de outro banco

internacional que financie Prefeituras? Pode ser qualquer um deles. Por que não

fazer tudo isso de forma genérica? Deixo aqui este apelo - já que não somos mais

Deputado Federal - para que os nossos parlamentares federais enxerguem essa

realidade. É absolutamente necessário expandir essa medida provisória para todos

os níveis de governo, o federal e o estadual. Propomos uma redução de

contrapartida, o que é possível fazer. O Deputado Domingos Sávio, assim como eu,

defende essa idéia. Uma contrapartida de 20% pode vir a ser reduzida para 5%, para

2%, apenas para não se descumprir a lei. A bitola do percentual é feita pelo próprio

órgão repassador, no caso o Estado de Minas Gerais. Poderíamos reduzir essa

contrapartida, e essa é uma boa sugestão.

No entanto, mais importante que isso é saber que os Prefeitos não terão acesso a

nenhum dinheiro, e que a tendência é a situação piorar. Já estão sendo reduzidos os

empregos municipais na estrutura das Prefeituras. Assim, se não forem realizadas

obras, haverá a geração de mais desemprego em cada Município mineiro. Há

necessidade de se fazer uma adaptação à realidade de hoje. Vivemos uma crise
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internacional com efeitos mais graves sobre os Municípios, muito mais grave que

sobre as empresas, que foram beneficiadas com a redução do IPI. Essa redução

impactou os Municípios, ao reduzir suas receitas. Houve dilação do prazo para

pagamento do ICMS, que mais fortemente impactou os Municípios, beneficiando

somente as empresas, que por isso já foram muito bem aquinhoadas. É hora de

percebermos que, em cada um dos 853 Municípios mineiros, há milhares de

brasileiros desempregados. Temos de tomar cuidado com isso.

Sr. Presidente, desejamos ser ouvidos, é claro. Falamos, nesta semana, com o

Vice-Governador Antônio Augusto Anastasia a respeito da redução da participação

dos Municípios na contrapartida. Precisamos também alertar nossos Deputados

Federais. Já liguei para meu Deputado Federal, o da minha cidade, com quem falei

que é preciso pensar em alguma proposta no sentido de a medida provisória vir a ser

ampliada de forma a favorecer a obtenção de todos os recursos, e não apenas os

recursos do PAC.

Os Deputados Federais vivem o mesmo problema, já que têm suas emendas para

repasse de recursos aos Municípios. Os recursos não poderão ser aproveitados. Os

Municípios não poderão utilizar esse dinheiro em função de dois fatores: o primeiro

deles diz respeito ao fato de que a contrapartida é muito alta - cerca de 10%, 15%,

até 20%; além disso, é preciso considerar o fato de estarem inadimplentes. Uma das

inadimplências mais perigosas, mais profundas e mais irritantes é a relativa ao INSS,

sobre a qual tenho falado aqui exaustivamente. Hoje mesmo já toquei nesse assunto.

O governo federal é draconiano. O contrato é feito de cima para baixo. Impõe-se ao

Município o repasse constitucional do Fundo de Participação dos Municípios - FPM -.

O Município, num determinado momento, é assaltado pelo governo federal, quando

desconta na origem, na fonte do repasse, dívidas supostamente existentes das

Prefeituras com o INSS. Temos mostrado, de forma bastante clara, os levantamentos

feitos pelos institutos que trabalham nessa área, os quais provam que o governo

federal deve aos Municípios, como cobrança equivocada praticada contra os

Municípios, quantia da ordem de R$35.000.000.000,00. Por sua vez, os Municípios

devem ao governo federal R$32.000.000.000,00. O que se está buscando é um

encontro de contas, o que pode ser feito por meio de uma medida simples, de um
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projeto de lei simples, de uma medida provisória, que rapidamente seria aprovada

pelo Congresso Nacional. Essa compensação poderia ser determinada. Enquanto

isso não acontece, o que farão os pobres Prefeitos?

A nossa sugestão, Sr. Presidente, é que se eliminem todas as inadimplências,

especialmente essa do INSS, e que se pare de descontar na origem dos repasses do

FPM aqueles recursos do INSS, em função de a dívida praticamente não existir. São

sugestões que fazemos para que a economia dos nossos Municípios volte a

funcionar.

Estamos vendo indicadores de que algumas empresas, algumas indústrias, as

exportadoras especialmente, já começaram a recuperar as suas finanças. Vimos que

o estímulo do governo fez com que houvesse uma explosão, no mês de abril, na

venda de carros. Nunca se vendeu tanto carro no Brasil. Mas às custa de quê? Às

custas de milhares de empregos lá na pequena célula municipal, lá em Poté, em

Ladainha, em Malacacheta. Nos nossos pequenos Municípios, o desemprego

ampliou-se consideravelmente.

Nosso apelo aqui é para que esta Assembleia seja ouvida quando da manifestação

de seus Deputados, que viveram e vivem o momento de cada Município, a fim de que

os governos do Estado e federal enxerguem essa realidade. Trata-se de uma

realidade cruel: são milhares e milhares de desempregados que hoje necessitam de

um estímulo qualquer do governo. E é possível, sim, dá-lo; é até muito simples. Mas

no Brasil há aquela velha prática de criar dificuldades para gerar facilidades a fim de

ter um interveniente.

Estamos trabalhando nesses dias com a Funasa, tentando liberar recursos. São

R$15.000.000,00 só para os Vales do Mucuri e do Jequitinhonha. Imaginem para o

resto de Minas Gerais a quantidade de dinheiro que se está perdendo. Por quê? Por

causa da inadimplência dos Prefeitos, das Prefeituras? Sobretudo, Sr. Presidente, por

falta de projeto. Os Prefeitos não podem, com o dinheiro do PAC, pagar por projetos.

Por que não permitir que o dinheiro do repasse também inclua o custo do projeto? As

Prefeituras não têm capacidade de fazê-lo. Por que não se embute o custo do projeto

no dinheiro do repasse? Por que não pode existir a possibilidade, por exemplo, de,

como fizemos quando estive na Prefeitura, buscarmos recursos internacionais? Não
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existe nenhum recurso do BID, do Bird ou de outros bancos internacionais quaisquer

que não prevejam de 5% a 7% para o custeio do projeto. As Prefeituras não têm

como contratar técnicos de alto nível para fazerem projeto de saneamento básico! E

não há técnicos suficientes no interior para realizá-los para os Prefeitos! A nossa

Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Mucuri - Amuc - é

“azeitadinha”. Ela e mais umas três ou quatro funcionam bem no Estado e não têm

capacidade para gerar o volume de projetos de que se necessita para liberar esses

recursos.

Portanto, esse é um apelo que fazemos na defesa dos Municípios mineiros, para

que tanto o governo federal quanto o governo do Estado afrouxem e abram uma

exceção nas regras neste momento. Temos certeza de que, lá para o final do ano, no

ano que vem, as coisas melhorarão, mas, se não houver uma decisão para facilitar os

investimentos por parte das Prefeituras, ficaremos numa situação estranha, como o

cachorro que corre atrás do rabo. Você não consegue alcançar o rabo, mordê-lo e, ao

mesmo tempo, não consegue saciar a sua necessidade de fazer alguma coisa. É uma

situação estranha. O Município ficou preso, não pode desenvolver-se, não pode gerar

emprego, porque não pode receber o dinheiro que já está disponível para ele. Que

coisa mais estranha! E não conseguimos encontrar solução para isso. Já discutimos

essa situação com alguns companheiros e estamos conversando com o Secretário de

Estado para que se eliminem as contrapartidas, mas sobretudo para que se passe

por cima da inadimplência, porque esse dinheiro é absolutamente essencial para a

geração de emprego para o nosso povo, lá nos Municípios. E esse é um problema

muito grave. As pessoas ainda não o avaliaram porque os institutos de pesquisa - o

IBGE e o pessoal que calcula o IPCA - não vão lá em Setubinha fazer pesquisa.

Ninguém vai lá na sua cidade, Deputado José Henrique, fazer pesquisa. Faz-se

pesquisa apenas nas Capitais, onde a vida é outra, totalmente diferente da vida nas

cidades do interior. O maior empregador, em 80% dos Municípios mineiros e

brasileiros, é a Prefeitura. E, se a Prefeitura está quebrada, não há dinheiro para

pagar a folha. Qual é, então, a primeira medida? Demitir os contratados, os

ocupantes de cargos de confiança? As pessoas ficam desempregadas, a Prefeitura,

inadimplente e sem poder receber dinheiro de fora.
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Não podendo receber dinheiro de fora, aumentamos a carga dos desempregados.

Então, o apelo que fazemos aos governos federal e estadual é que olhem com um

pouco mais de carinho essa questão. São medidas singelas, simples, que podem ser

tomadas de imediato. Elas já foram tomadas pelo Presidente Lula em relação ao

PAC, mas precisam ser estendidas a todos os recursos repassados pelo governo

federal, especialmente às emendas parlamentares e, em nosso caso específico, às

emendas dos Deputados Estaduais. Que elas possam ser aproveitadas sem

contrapartida pelos Municípios; que se desconsidere - e para isso precisamos de uma

decisão federal - o fato de estarem inadimplentes. Por que o Município inadimplente

pode receber recursos do PAC, mas não outros recursos? Em Minas Gerais, não

podemos fazer isso sem uma decisão federal. Só poderemos fazê-lo, se lá em cima

houver uma mudança na medida provisória.

É preciso alertar também para o fato de que a Medida Provisória no 499 ainda está

em vigor, mas restrita, porque as emendas apresentadas pelos Deputados Federais e

pelos Senadores ainda não chegaram à decisão de Plenário; assim, ainda não foram

aprovadas, de modo que não foram assinadas pelo Presidente, portanto não

entraram em vigor. Então, as mudanças feitas a favor dos Municípios e das empresas

na medida provisória, relativamente ao INSS, ainda não estão em vigor. O que está

em vigor é a medida provisória em seu formato original, que não satisfaz os

Municípios. Assim, é preciso que os governos federal e estadual olhem com carinho a

questão dos Municípios, porque é no Município que vivemos, moramos, trabalhamos

e produzimos. O Estado e a Nação são ficções jurídicas; o Município é a única

realidade existente no País; é lá que as riquezas são geradas e é lá que o homem

trabalha, vive e produz. Obrigado, Sr. Presidente.

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

a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e

fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, nobres companheiros Deputados,

pessoas que nos acompanham das galerias e pela TV Assembleia, boa-tarde. Em

primeiro lugar, quero fazer uma homenagem ao profissional da enfermagem,

lembrando que hoje, Dia Mundial da Enfermagem, inicia-se a Semana Nacional da
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Enfermagem. É importante valorizarmos essas pessoas que se prepararam e que,

por vocação, dedicam a sua vida ao serviço da vida. É belo ver pessoas - e são aos

milhares - que têm a sensibilidade e a disposição de dedicar sua vida em prol da vida

de outras que, às vezes, conhecem em momentos delicados. Assim, deixo a nossa

saudação a todos os enfermeiros e enfermeiras, parabenizando-os e desejando-lhes

no trabalho a força de Deus, porque vocês, no serviço à vida, dão continuação a uma

ação divina. Deus criou a vida, deu-nos a vida, mas convocou pessoas para estarem

a serviço dessa vida. Assim, vocês dão continuação à obra divina.

Em segundo lugar, Presidente, trago a esta tribuna um assunto que deve ainda ser

tratado com maior profundidade. Deputado Adelmo Carneiro Leão, desde que

cheguei aqui, provoquei várias audiências públicas, muitas delas no interior, para

discutirmos as terras devolutas.

É um escândalo! V. Exa. participou do governo Itamar em outra área, e temos de

reconhecer o acerto desse governo, ao criar o Iter, que, num esforço, assume todo

um passivo muito mal administrado pela Ruralminas e começa a organizá-lo. O

primeiro Presidente do Iter no governo Itamar começou a cadastrar todas as terras

devolutas, que diziam chegar a um volume de 11.000.000ha. Depois o Luiz Chaves,

que participava do Iter no governo Itamar, deu continuidade no governo Aécio,

assumindo a Presidência, e disse tratar-se de um volume bem menor de terras

devolutas. A verdade é que há uma enrolação, há contratos vencidos há 10 anos, e

essas terras não foram recuperadas. Há uma reivindicação dos movimentos sociais

com vistas a resgatar as terras agricultáveis para a agricultura familiar. Somente uma

migalha dessas terras foi recuperada em Rio Pardo de Minas, um Município em que

grande parte da extensão rural está nas mãos de grandes empresas, que se dizem

reflorestadoras. A verdade é que as terras, nesses mais de seis anos do governo

Aécio, não chegaram para os agricultores familiares. Agora temos milhares de

trabalhadores dessa região do Triângulo e sobretudo de São Paulo na colheita da

cana, um trabalho exaustivo de semiescravidão, em que, no ano passado, houve

mortes.

Vemos como o Governador vem tratando a questão agrária e agrícola no Estado. É

importante ver a incoerência do governo Aécio, porque, no discurso, diz que a
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reforma agrária é de competência da União. É verdade, está na Constituição, mas a

Constituição não exclui as parcerias do governo do Estado e dos governos

municipais, para garantir que o latifúndio, sobretudo a terra devoluta, já estivesse nas

mãos dos agricultores familiares. A incoerência está no seguinte: “como o governo do

Estado cria uma Secretaria Extraordinária para Assuntos de Reforma Agrária -

Seara?”. Para que criar essa Secretaria se não é da competência do Estado a ajuda

na reforma agrária? Para conceder cargo, para acomodar políticos? Esse é o papel

da criação da Secretaria? Se não é para fazer reforma agrária, se já havia o Iter,

criado pelo Governador Itamar, depois desmantelado, para que criar a Secretaria? É

uma grande incoerência, e, na verdade, ela se sobrepôs ao Iter. E nem um nem outro

vem dando destinação justa às terras, nem as públicas nem as devolutas. Muito

menos se empenhou em uma parceria com o governo federal para dar destinação

aos latifúndios improdutivos neste Estado, para a reforma agrária. O grande problema

que enfrentamos é que são convênios com valores vultosos, feitos com o Ministério

do Desenvolvimento Agrário, tanto para a Emater como para o Iter, que vêm fazendo,

às vezes, farras da titulação de terras com recurso federal, que não é repassado. E o

Estado não dá sequer a sua contrapartida de disponibilizar as terras agricultáveis

para a reforma agrária. É importante todo cidadão mineiro ter clareza de que é um

governo que em momento algum pensa no Estado, que em momento algum age

dando garantia de qualidade de vida para o nosso povo, sobretudo para os mais

pobres. Favorece a concentração de terras nas mãos de alguns, ignorando, em

muitos lugares, a questão ambiental e social. É uma vergonha um Estado como

Minas Gerais, de grande extensão, de clima diversificado, favorável à agricultura, ter

milhares de trabalhadores e trabalhadoras que, nas safras, sobretudo na da cana,

têm de sair dele para trabalhar. Isso é uma vergonha, é a incapacidade de gestão, é a

inoperância do Estado nas áreas que deveriam favorecer a questão social. Na

verdade, está “se lixando” para as questões sociais.

Desde domingo, tivemos muitas reportagens de coisas que denunciamos desde

quando aqui cheguei. Este material que está comigo - notas taquigráficas de

audiências realizadas por esta Casa - tem mais de 100 páginas. Das audiências

realizadas em Minas Novas, em Rio Pardo de Minas, poderíamos reproduzir a fala de



____________________________________________________________________________
483

um jovem que disse, na presença de vários Juízes e Promotores - estávamos na

Mesa -: “Se eu tiver que sair para morrer em São Paulo ou em outro lugar, sair da

minha terra, prefiro morrer aqui”. Ele dizia que iria ocupar essas terras devolutas, de

contratos com grandes empresas. É uma incoerência dessas empresas, porque, em

algumas áreas, há eucaliptos com 20 anos que não sofreram nenhum corte. Já

poderiam ter sofrido três cortes, e não houve nenhum. É importante salientar que, em

algumas áreas, a pressão das siderúrgicas - o que mais há na região - é mais para

garantir a propriedade da terra. Elas já alegam que têm direito a essas terras. Com

isso, há uma concentração. É um absurdo a inoperância, a fragilidade e a ineficiência

com que o Estado vem tratando as terras devolutas. É estranho demais. Esta Casa

deverá chamar o Secretário Manoel Costa, que também acumula a Presidência do

Iter, para ver se isso, de fato, está garantindo a eficiência. Luís Chaves foi exonerado,

e temos de lhe dar a oportunidade também para dizer, afinal ele está sendo colocado

- pelo menos pelo atual Secretário - como o responsável pela renovação desses

contratos a bel-prazer. Vamos dar oportunidade de ele vir a esta Casa para falar

sobre isso, a fim de ver se também não houve ação do governo, sobretudo da

Secretaria de Desenvolvimento e da Secretaria de Governo, pressionando ou

determinando algumas ações ou ingerência. E, agora, queimam uma pessoa,

sacrificam uma pessoa, para o governo dizer que ele não é corrupto nem tem nada a

ver com isso, que foi a ação isolada de um profissional. Acredito que se deve discutir

isso na bancada para aprofundarmos o debate sobre a destinação das terras

devolutas. Aliás, o Ministro Guilherme Cássio está para vir aqui, e é importante que

ele tenha essas informações. O delegado do Ministério do Desenvolvimento Agrário,

Deputado Rogério Correia, está a par. Como Deputados, já tivemos reuniões em Rio

Pardo, salvo engano, há três ou quatro anos. Temos todos esses dados aqui. Por

isso se faz necessário que o Ministro esteja ciente dessa situação, porque são

grandes volumes de recursos passados seja para o Iter, seja para a Emater, a fim de

dar assistência técnica nos assentamentos, e isso não vem acontecendo como

deveria. Este é um assunto que trazemos à tribuna simplesmente como início de um

debate que tem de ser pautado. A Casa tem de dar satisfação ao povo mineiro em

relação à destinação dessas terras. Será um absurdo termos de chegar, de fato, a um
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governo popular para dar uma destinação justa, principalmente, para cumprir a

Constituição com a função social da terra.

Essas são as minhas considerações, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - 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 Weliton Prado. A Presidência defere

o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado

Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Quero saudar a todas e a todos. Cumprimento

também o Deputado Adelmo Carneiro Leão. Gostaria de fazer aqui um balanço das

atividades do nosso mandato, sobre a questão da Copasa, os valores cobrados, a

ação na Justiça em que conseguimos impedir o aumento do valor da conta de água,

que seria de quase 10% a partir do mês de março, mas que, graças a uma liminar na

Justiça, conseguimos impedir, por meio de uma ação do Ministério Público, em todas

as cidades de Minas Gerais. Além de impedir esse aumento, entramos com várias

ações na Justiça. Aliás, foi manchete nesta semana, em vários jornais do Estado de

Minas Gerais, que a Copasa cobra por um serviço que não é executado. De 142

cidades das quais ela é responsável pelo tratamento de esgoto, apenas 63 têm

estação de tratamento de esgoto. Nas outras cidades, que são a grande maioria, a

Copasa cobra pelo serviço, mas ele não é prestado.

Está aqui também no jornal “O Tempo”, na página 8: “Esgoto de Montes Claros não

é tratado, mas é cobrado”. Aliás, houve uma determinação do Tribunal de Justiça,

que considerou a cobrança indevida e decidiu pela redução de mais de 12%, um

terço, da conta e que a Copasa fizesse a devolução retroativa dos valores pagos

indevidamente pelos consumidores de Montes Claros. O mérito ainda será julgado,

mas a decisão do Tribunal de Justiça de reduzir o valor da conta da Copasa em mais

de 12% e determinar que os valores pagos indevidamente sejam devolvidos aos

consumidores foi realmente uma grande vitória da população de Montes Claros.

Gostaria de fazer uma prestação de contas a toda a população de Minas Gerais.

Trata-se de algumas ações que ajuizamos na Justiça. Aliás, quero abrir um



____________________________________________________________________________
485

parêntese. Em alguns Municípios não há nem mesmo a coleta de esgoto em 100%

das moradias. O esgoto corre a céu aberto nas vias, colocando em risco a saúde da

população e provocando poluição do meio ambiente. No Município de Joaíma, no

Vale do Jequitinhoha, por exemplo, os Vereadores Anilson Soares Pinheiro, do PTN;

Diolinda de Araújo Gonçalves, do PT; Manoelito Fernandes de Souza, do PT; e Eleniz

Pereira de Andrade, doPDT, nos procuraram em nosso gabinete, fizeram várias

reivindicações e trouxeram grande número de documentos. Desde 1997 a Copasa

explora os serviços de esgotamento sanitário no Município. São 12 anos de descaso

da empresa para com a população, que tem feito verdadeiros sacrifícios para pagar a

fatura da conta cobrada e para conviver com os efeitos negativos do escoamento

inadequado dos esgotos. A população reclama da qualidade e do valor da água, do

esgoto que corre a céu aberto, da ausência de tratamento de esgotos, que são

lançados diretamente nos córregos e rios da cidade, e do mau cheiro exalado, que

dificulta até os momentos de refeição da população de Joaíma.

Muitas famílias de baixa renda, em especial, têm encontrado dificuldades para

pagar a conta, deixando até de comprar alimentos para pagá-la. Se não pagar, a

Copasa corta a água. Aliás a Copasa e a Cemig queriam colocar o nome de quem

estivesse devendo contas de água e luz no SPC, e conseguimos impedir esse

verdadeiro absurdo, que fere frontalmente a legislação e o Código de Defesa do

Consumidor. Uma grande parte da população é carente e encontra dificuldades de

conseguir emprego. É um grande pesadelo ter de pagar o valor da conta de água,

que é muito cara. Pelo valor cobrado pelo tratamento de esgoto, que não é

executado, às vezes a conta chega ao dobro. As redes de esgoto encontradas em

algumas localidades foram mal estruturadas e feitas sem responsabilidade, não

suportando a demanda e provocando entupimentos. Em vários pontos a rede está

danificada, o que ocasiona a poluição dos Córregos Giruzinho e Escadinha e do Rio

São Miguel. Além disso, o esgoto hospitalar é lançado diretamente no rio. A

população não consegue pagar a conta d’água, e está pagando pelo tratamento de

esgoto que não existe.

Há uma grande pergunta dos Vereadores de Joaíma: por que a Copasa cobra o

tratamento de esgoto se todo o esgoto da cidade, até o hospitalar, é jogado no Rio
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São Miguel? Como é que a Copasa ainda cobra isso? Isso é totalmente ilegal e fere

frontalmente a legislação.

Há também uma denúncia muito séria, os moradores explicam que as caixas

d’água foram construídas no Distrito, porém não há tanque, armazenamento da água

para o consumo humano ou agrícola. Assim, há também problema com

abastecimento de água. A Copasa deixou claro que ficaria obrigada a prestar o

serviço de forma adequada, eficiente, implementando o sistema de água e esgoto no

Município, e não respeita isso. Nem o compromisso de fornecer água é respeitado no

Distrito de Giru.

A situação é realmente muito difícil, porque não há prestação adequada de

abastecimento de água. Há uma placa de identificação de obra na entrada da cidade,

na qual a Copasa afirma estar realizando investimentos na estação e ampliando o

sistema de esgoto sanitário, com recursos da ordem de R$1.000.000,00. O prazo

estabelecido para término é dezembro de 2008. No entanto, a população não sabe da

conclusão da obra. Existe ETE em Joaíma? Na placa está escrito que os recursos

foram investidos, mas a população desconhece totalmente essa informação.

Queremos saber para onde foram esses recursos e onde está a obra.

Em Jacinto, segundo o Vereador Nadson Lúcio Carvalho, do DEM, a situação é a

mesma. Desde dezembro de 2008 os consumidores pagam mensalmente pelo esgoto

sanitário o equivalente a 40% do valor da tarifa de água - e sem a prestação desse

serviço. Não há rede de esgoto na cidade para atender a população e também não

existe estação de tratamento. Sabem onde o esgoto é lançado? No Rio

Jequitinhonha. A população já fez várias manifestações, lotou a Câmara Municipal e

fez grande pressão.

Em Novo Cruzeiro também ocorre o mesmo problema. Parabenizo o Vereador

Emerson Barack Cavalcanti, do PSD, pelas reivindicações. Os consumidores pagam

mensalmente pelo serviço de esgoto o equivalente a 40% da tarifa de água, mas no

Município o esgoto não é 100% tratado nem existe estação de tratamento. No

contrato de concessão, a Copasa se obriga a anunciar no prazo de 10 dias as obras

de recuperação da rede pública de abastecimento de água e coleta de esgoto

sanitário. Segundo a população e os Vereadores, passados mais de sete anos, a
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cláusula não foi cumprida. Depois da assinatura do contrato, a Copasa determinou o

prazo de 10 dias para começar as obras. Já se passaram sete anos, e até hoje nada

se fez. A população está pagando pelo tratamento do esgoto que não existe.

Outra situação irregular é a celebração de convênio em 2007, porque a Lei Federal

nº 11.445, de 2007, prevê condições de validade dos contratos que têm por objetivo a

prestação de serviços públicos de saneamento. E Minas Gerais não tem agência para

regular o setor. E, se não tem agência, o convênio assinado com a cidade de Novo

Cruzeiro é totalmente irregular, fere frontalmente a lei.

Em Extrema, ocorre o mesmo. Os Vereadores Benedita de Oliveira Silva, do PSDB,

Antônio Carlos Ferreira, do PTB, João Calixto de Morais, do PP, e José Maria do

Couto, do PSL, informaram-nos sobre a situação. A Copasa não cumpre o contrato e,

nos próximos quatro anos, teria de investir mais de R$5.000.000,00. Além disso, tinha

de dar publicidade a suas ações e investir R$7.200.000,00 em obras do sistema de

esgoto sanitário para adequação e implementação de redes coletoras, ligações

prediais, interceptores, e tratamento de efluentes sanitários, o que também não

ocorreu, ferindo, assim, o contrato. Os esgotos são lançados em dois ribeirões que

cortam a cidade, não há proteção nem preservação dos mananciais e a população

sofre com o mau cheiro e com os riscos à saúde.

Em Coronel Murta, ocorre a mesma coisa. Quem nos passou as reivindicações da

cidade e está enviando-nos a documentação é o Vereador Gilney Araújo Aguilar.

Vereadores de todos os Partidos, de todas as regiões do Estado, estão enviando-nos

informações sobre a realidade dos seus Municípios, e estamos imediatamente

entrando com ações na Justiça e no Ministério Público. Existem muitas

irregularidades e, quando analisamos os contratos, vemos verdadeiros absurdos. A

Copasa não cumpre os convênios, não cumpre a Lei Federal nº 11.445 nem as leis

municipais aprovadas pelas Câmaras Municipais. Os consumidores de Coronel Murta

pagam mensalmente pelo serviço de esgoto sanitário o equivalente a 50% do valor da

tarifa de água, mas sem a prestação do serviço, pois o esgoto é lançado no Rio

Jequitinhonha.

Em Vazante, o Vereador José Augusto Barbosa, do PSB, procurou-nos. A

população reclama da diferenciação da tarifa cobrada pelo serviço de esgoto. Os
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Vereadores Giancarlo Alves Carneiro, José Donizete Mendes e Jovino Gonçalves

Filho, de Itapecerica, entraram em contato com o nosso gabinete. Nesse Município,

nem mesmo a rede coletora está completa, mas a cobrança pelo serviço de esgoto é

feita há mais ou menos seis anos. Portanto, há seis anos, está sendo cobrado um

serviço que não é prestado. A própria Copasa afirma que, após a enchente ocorrida

na cidade, pelo menos 30% da cobertura das moradias está com problemas em

relação ao serviço de esgoto. E a cobrança continua sendo feita. Também Itabirinha

vive o mesmo problema. Os Vereadores Anacleto Gomes da Silva, Elieber Pedro

Feliciano, Aldimar Tardani, Osvaldo Matias Veloso e Edenir Pereira Lacerda nos

procuraram. A cobrança em Itabirinha chega a 50%, mas não há nenhum metro de

obra de estação de tratamento de esgoto nem manutenção da rede coletora.

Então, além de praticar uma das tarifas mais caras do País e realizar reajustes

sucessivos de forma ilegal, a Copasa vem cobrando, indevidamente, dos

consumidores tarifas pelo serviço de esgoto sanitário sem efetivamente realizá-lo.

Quanto a Copasa lucrou? Só em 2008, o lucro da Copasa foi de mais de

R$349.000.000,00 em apenas nove meses do ano. Portanto houve um crescimento

de mais de 23%. Os recursos distribuídos, os dividendos para os acionistas chegam a

mais de R$600.000.000,00 nos últimos seis anos. De 2006 para cá, a tarifa de água e

esgoto chegou a subir mais de 45%, percentual maior que qualquer índice

inflacionário.

É um grande desmando, um problema muito sério em todas as regiões do Estado,

como o Triângulo Mineiro, o Norte de Minas, o Jequitinhonha, o Leste mineiro, a Zona

da Mata, a região central. Enfim, em todas as regiões do Estado a população vem

reclamando do alto custo dos serviços de água e esgoto. Às vezes a população

chega a pagar até o dobro do valor dessas tarifas. Isso é totalmente ilegal, contraria a

legislação. Então é muito importante que os Vereadores e as entidades que estão

ouvindo-nos continuem procurando o nosso gabinete. Entraremos com essas ações

no Ministério Público. Já tivemos, aliás, várias vitórias.

Parabenizo, mais uma vez, o Ministério Público e o Poder Judiciário por impedirem

o aumento que a Copasa queria de quase 10% a partir do mês de março. Agradeço a

todos e convoco o conjunto da sociedade mineira, dos consumidores a protestarem
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contra essas irregularidades e a denunciá-las. Nosso gabinete está de portas abertas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - A Presidência verifica, de plano, a

inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 972/2007, uma vez que permaneceu em ordem do

dia por 6 reuniões, e informa que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao

projeto uma emenda do Deputado Délio Malheiros, que recebeu o nº 2, e que, nos

termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha a emenda com o projeto

à Comissão de Saúde, para parecer.

- O teor da emenda apresentada é o seguinte:

EMENDA Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 972/2007

Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei nº 972/2007 a seguinte redação, suprimindo-se o

parágrafo único:

“Art. 1º - Os hospitais e as maternidades estabelecidos no Estado de Minas Gerais

adotarão sistemas e mecanismos para a identificação do recém-nascido e de sua

mãe.”.

Sala das Reuniões, 12 de maio de 2009.

Délio Malheiros

Justificação: Na forma prevista no dispositivo do projeto que se pretende alterar, a

proposição define, como mecanismo a ser utilizado pelos hospitais e maternidades

para identificação do recém-nascido e sua mãe, uma pulseira confeccionada em

PVC. Entendemos, entretanto, que definir o sistema de segurança a ser adotado

pelos estabelecimentos poderá tornar a lei, em pouco tempo, ineficaz.

Numa primeira análise, em época de rápidas evoluções tecnológicas, observa-se

que a própria pulseira mencionada no art. 1º poderá tornar-se obsoleta em pouco

tempo, o que contraria o objetivo principal da lei, que é o da norma perene.

Além disso, nos deparamos com uma segunda situação: ao definir o referido

mecanismo de identificação pode-se estar retirando a possibilidade de alguns
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estabelecimentos hospitalares optarem por métodos mais evoluídos e eficazes, além

de dificultar o cumprimento da lei por outros que não reunam condições técnicas e

financeiras para implantar esse ou aquele sistema. Pensamos, portanto, que cada

estabelecimento deve adotar o sistema que melhor se adeque a sua estrutura e à

realidade de sua região.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 13,

às 20 horas, para a especial também de amanhã, às 9 horas, nos termos dos editais

de convocação, bem como para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com a

seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.).

Levanta-se a reunião.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA EXECUÇÃO DAS

PENAS NO ESTADO, EM 30/4/2009

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite e

Durval Ângelo, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, com base no art. 120,

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

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

reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o

recebimento da seguinte correspondência: Ofício nº 67, do Dr. Estêvão Ferreira

Couto, Defensor Público Federal, em que se congratula com esta Comissão e solicita

que, doravante, as comunicações desta sejam dirigidas à Dra. Giêdra Cristina Pinto

Moreira, responsável pelo Ofício de Direitos Humanos e Tutela Coletiva, da

Defensoria Pública Federal. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para

ouvir Dr. Cristiano Moreira Silva, representando a Defensoria Pública Estadual, órgão

que tem assento permanente nesta Comissão. Fazem uso da palavra, também, os

Deputados Durval Ângelo e João Leite, conforme consta nas notas taquigráficas.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
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parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2009.

João Leite, Presidente - Durval Ângelo - Vanderlei Miranda.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/5/2009

Às 10h7min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite e Tenente Lúcio, membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Tenente Lúcio, 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 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.032 e

2.894/2008 (relatora: Deputada Maria Tereza Lara), ambos 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 3.619 e 3.621/2009 com a Emenda nº 1. Passa-se à 3ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos dos Deputados João Leite e Tenente Lúcio e da Deputada Maria

Tereza Lara em que solicitam seja enviado ofício à Corregedoria da Polícia Civil

solicitando providências para a apuração das Denúncias nºs 18.124, 18.181, 18.199,

18.214, 18.249, 18.274 e 18.402, oriundas da Ouvidoria de Polícia. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2009.
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João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Tenente Lúcio - Rômulo Veneroso.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/5/2009

Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza

Cruz, Célio Moreira, Tiago Ulisses e Ronaldo Magalhães, membros da supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Fábio Avelar e Carlos Gomes.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, declara

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

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

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

reunião se destina a debater questões relativas aos bens minerais sociais de

aplicação direta na construção civil, tais como areia, cascalho, brita e argila. A

Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Luiz Antônio Fontes

Castro e Newton Reis de Oliveira Luz, respectivamente Superintendente de

Mineração e Metalurgia e Diretor de Mineração da Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Econômico, representando o Secretário, Sérgio Alair Barroso;

Sérgio Augusto Dâmaso de Sousa, Chefe do 3º Distrito do Departamento Nacional de

Produção Mineral - DNPM -; Elói Azaline Máximo, Analista Ambiental, representando

o Sr. José Cláudio Junqueira, Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente -

Feam -; Marcelo Alves Santiago, Presidente da Amebrita e Britadora Santiago; e

Ralph Luiz Perrupato, Presidente do Sindicato das Indústrias da Cerâmica para

Construção e Olaria no Estado de Minas Gerais - Sindicer -, que são convidados a

tomar assento à mesa. Os Srs. José Fernando Coura, Presidente do Sindicato da

Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais - Sindiextra -, e Fernando Aurélio Teruel,

Presidente da Associação dos Ceramistas de Monte Carmelo - Acemc -, não

comparecem na reunião. 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. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a participação dos convidados e dos demais participantes,

pelos vários subsídios fornecidos, agradece a presença dos parlamentares, convoca
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os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da

ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2009.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Célio Moreira - Tiago Ulisses - Ronaldo Magalhães.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.310/2008

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Nipo-Brasileira de Ipatinga - Anbi -, com sede no

Município de Ipatinga.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.310/2008 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Nipo-Brasileira de Ipatinga - Anbi -, que possui como finalidade precípua promover o

intercâmbio e a aproximação cultural entre Brasil e Japão, bem como preservar entre

nós os costumes e as tradições dessa nação.

Na consecução de seus propósitos, promove atividades socioculturais, esportivas e

educacionais. Além do mais, pratica a filantropia e busca fomentar a mais ampla e

perfeita cordialidade entre os sócios e a comunidade.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.310/2008,

em turno único.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2009.

Paulo Guedes, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.559/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Lyra Vicentina Aterradense, com sede no Município de

Luz.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/6/2008 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 2.559/2008 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Lyra Vicentina Aterradense, com sede no Município de Luz.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do Capítulo II,

incluído por decisão da assembleia extraordinária realizada em 20/8/2008, veda

remuneração de qualquer dos membros ocupantes dos cargos de direção.

Como não há previsão estatutária no caso de dissolução da entidade será, aplicado

o art. 61 do Código Civil, que prevê a entrega do patrimônio remanescente a

instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.559/2008.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2009.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ronaldo Magalhães - Chico

Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.044/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Movimentos Populares de

Córrego Danta – AMPCD –, com sede no Município de Córrego Danta.

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 3.044/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Movimentos Populares de Córrego Danta.

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 (ver alteração realizada em

2/3/2006), o art. 5º do capítulo 2 determina que seus Diretores e Conselheiros, bem

como seus associados não são remunerados nem recebem lucro, gratificação,

bonificação ou vantagem; e o art. 3º, § 3º do capítulo 3 prevê que, na hipótese de sua

dissolução ou extinção, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade

pública.
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Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.044/2009.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2009.

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

Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.088/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Brasileira de Motociclismo Amador - ABM -, com sede

no Município de Itabirito.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/3/2009 e encaminhada a

esta Comissão para exame preliminar dos aspectos jurídico, constitucional e legal,

conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.088/2009 objetiva declarar de utilidade pública a Associação

Brasileira de Motociclismo Amador - ABM -, com sede no Município de Itabirito.

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

sejam declaradas de utilidade pública estão enumerados no art. 1º da Lei nº 12.972,

de 1998.

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

exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a entidade foi

constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica e sua Diretoria

é formada por pessoas idôneas que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o inciso XVI do art. 7º do seu estatuto prevê que os

Diretores, Conselheiros, sócios, instituidores e benfeitores não serão remunerados e

o art. 85 (ver alteração estatutária de 5/3/2009) preceitua que, no caso de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere sem fins

lucrativos e devidamente registrada.
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Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.088/2009.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2009.

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

Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.146/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme

preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.146/2009 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Filantrópica Nova Vida, com sede no Município de Belo Horizonte,

entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 2002, que tem por finalidade promover

o desenvolvimento comunitário.

No cumprimento dos seus objetivos programáticos, desenvolve atividades nas

áreas da assistência social, saúde, educação, cultura, esporte e lazer, sempre com

intuito de melhorar a qualidade de vida de seus associados, especialmente das

crianças, adolescente, idosos, portadores de necessidades especiais e deficientes

físicos, incentivando a participação concreta na defesa dos interesses coletivos para

a consolidação da cidadania.

Ademais, fomenta projetos alternativos voltados para a geração de renda e a

inserção no mercado de trabalho, por meio da realização de cursos

profissionalizantes e programas de inclusão digital, além de promover a defesa do

meio ambiente e do desenvolvimento sustentável.
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Diante dessas considerações, é oportuna a intenção de se lhe conceder a

pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.146/2009 em turno

único.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.166/2009

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Produtores

Panelinhenses, com sede no Município Miravânia.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

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

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

I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.166/2009 tem por escopo seja declara de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Produtores Panelinhenses, com sede no Município de

Miravânia, entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 1994, que tem por finalidade

incrementar o desenvolvimento da comunidade e região.

A documentação anexada ao processo demonstra que essa instituição desenvolve

atividades diversas com o intuito de consolidar a integração social e a melhoria na

qualidade de vida de seus associados, além de ações nas áreas de assistência social

e de agropecuária.

Por promover um processo de participação concreta na consolidação da cidadania,

em valiosa parceria com o poder público, é oportuna a intenção de se lhe conceder a

pretendida declaração de utilidade.



____________________________________________________________________________
499

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.166/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2009.

Carlos Gomes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.171/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Cultural e Assistencial Projeto Usina de

Sonhos, com sede no Município de Itaúna.

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 3.171/2009 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Cultural e Assistencial Projeto Usina de Sonhos, com sede no Município

de Itaúna, entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 1998, que tem por finalidade

congregar as pessoas dessa comunidade, promovendo o seu desenvolvimento.

Para cumprir os seus objetivos programáticos, fomenta ações voltadas para o

incremento da educação, da cultura, do esporte, da proteção e defesa da saúde, da

integridade da família, da gestante e da terceira idade. Visa, ainda, à conservação do

meio ambiente, ao combate à fome e à pobreza, à integração de seus beneficiários

no mercado de trabalho e à habilitação e reabilitação de portadores de deficiência.

Por isso, é oportuna a intenção de se lhe conceder a pretendida declaração de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.171/2009 em turno

único.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2009.
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Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.174/2009

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Apícola de Capela Nova - AACN -, com sede no

Município de Capela Nova.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.174/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Apícola de Capela Nova, que tem por finalidade precípua congregar apicultores,

técnicos e aficionados visando incrementar a apicultura racional no Brasil.

Na consecução de suas metas, oferece assistência técnica a seus associados,

realiza palestras, conferências, encontros e congressos, participa de exposições e

feiras para estimular o consumo de mel e outros produtos da apicultura e firma

convênios com órgãos públicos e entidades privadas para a instalação de centros de

ensino técnico ou profissionalizante. Além disso, produz, adquire e distribui a seus

associados equipamentos, produtos e implementos apícolas, enxames e rainhas,

além de livros, jornais e revistas, orienta sobre a defesa do meio ambiente e

encaminha à Confederação Brasileira de Apicultura e à Federação das Associações

de Apicultura de Minas Gerais as questões e reivindicações da classe.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.174/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2009.

Antônio Carlos Arantes, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.178/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Maria Lúcia Mendonça, o projeto de lei em tela tem por

escopo instituir a Semana Estadual de Prevenção ao Câncer da Próstata.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 3/4/2009, 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 3.178/2009 tem por escopo instituir a Semana Estadual de

Prevenção ao Câncer da Próstata, a ser realizada, anualmente, na semana do

segundo domingo de abril, data do Dia Mundial do Combate ao Câncer, com o

objetivo de conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce

desse tipo de câncer.

Inicialmente, é importante observar que o câncer é designação para neoplasia

maligna, um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento

descontrolado, autônomo e anormal de células que reduzem ou perdem a capacidade

de se diferenciar e invadem tecidos e órgãos como a próstata, a boca, o intestino, o

pulmão, o colo de útero, o estômago e o pâncreas. Em decorrência disso, o

diagnóstico e tratamento têm características específicas para cada caso, mas os

cuidados com a prevenção, a escolha de um modo de vida saudável e as orientações

gerais para os pacientes e familiares são comuns.

Em face da gravidade de todas as manifestações dessa enfermidade, mais

adequado do que instituir uma semana para o esclarecimento sobre apenas um de

seus tipos é estabelecer uma data para a disseminação de informações sobre a

prevenção e o combate do câncer em geral. Assim sendo, apresentamos o

Substitutivo nº 1, ao final deste parecer, o qual institui a Semana de Prevenção do

Câncer, a ser realizada na última semana de novembro, para coincidir com o Dia

Nacional de Combate ao Câncer, possibilitando a soma de esforços estadual e

federal com vistas a informar a população sobre o tema.
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Ressalte-se ainda que alguns dispositivos do projeto de lei em análise contêm

impropriedades e não devem ser mantidos, como o parágrafo único do art. 1º, que

determina a inserção da data no calendário oficial do Estado. Devido a sua

inexistência, a data será automaticamente incluída nas atividades do órgão do Poder

Executivo relacionado com o tema após a edição da lei.

Após a publicação dessa lei, a Secretaria de Estado de Saúde inscreverá a data em

suas atividades, com o planejamento das ações a serem executadas, correndo as

despesas decorrentes dessas atividades por conta de sua dotação orçamentária.

Portanto, é desnecessário comando legal indicando as ações que o poder público

dever realizar, assim como é dispensável a referência à dotação orçamentária.

Outro ponto a ser considerado é a autorização para celebrar convênios ou

parcerias, pois, de acordo com o inciso XVI do art. 90 da Constituição do Estado,

essa é uma das competências privativas do Governador do Estado. A exigência de

autorização legislativa para esse caso foi declarada inconstitucional pela Adin nº 165,

em 1997.

Com relação à análise jurídica, destacamos que a instituição de data comemorativa

pode ser objeto de disciplina jurídica por parte de quaisquer dos Estados

componentes do sistema federativo, uma vez que a matéria não se insere entre as

reservadas à União, relacionadas no art. 22, nem aos Municípios, enumeradas no art.

30.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa

da Mesa da Assembléia e 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 no que se refere à instituição de data

comemorativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.178/2009 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Semana Estadual de Prevenção do Câncer.



____________________________________________________________________________
503

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Semana Estadual de Prevenção do Câncer, a ser realizada

na última semana de novembro.

Parágrafo único - Na semana a que se refere o “caput” deste artigo, serão

realizadas palestras, atendimentos, exames e outras atividades que visem à

conscientização para a prevenção e a detecção precoce da doença.

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

Sala das Comissões, 12 de maio de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Ronaldo

Magalhães - Gilberto Abramo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.184/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Grupo Despertar da Bela Idade, com sede no Município de Coronel

Fabriciano.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.184/2009 pretende declarar de utilidade pública o Grupo

Despertar da Bela Idade, com sede no Município de Coronel Fabriciano, que tem

como finalidade precípua prestar assistência social às pessoas da terceira idade,

promovendo a sua valorização pessoal, familiar e social, além de desenvolver

atividades voltadas para o lazer, esportes e cultura.

Para consecução de suas iniciativas, firma 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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Isso posto, consideramos que a entidade está habilitada a receber o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.184/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.185/2009

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

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.

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 3.185/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Cachoeirinha, sociedade civil sem fins

lucrativos, que tem como finalidade a união de fazendeiros e trabalhadores do campo

na defesa de seus interesses econômicos e da melhoria de sua qualidade de vida.

Para a consecução de seus objetivos, promove o aperfeiçoamento do processo

produtivo por meio do fomento e racionalização das explorações agropecuárias e

proteção ambiental e integra seus beneficiários no mercado de trabalho. Além disso,

desenvolve ações voltadas ao combate da fome e da pobreza e ao fomento da

cultura e esporte local.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem por finalidade retificar o nome da entidade, de acordo com o constante

no art. 1º de seu estatuto.

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

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.185/2009,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2009.

Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.189/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Loja Simbólica João da Silveira Bicalho, nº 3.630, com sede no

Município de Bom Despacho.

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

conlcuiu 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 3.189/2009 pretende declarar de utilidade pública a Loja

Simbólica João da Silveira Bicalho, nº 3.630, com sede no Município de Bom

Despacho, que tem como finalidade primordial a prática da beneficência do modo

mais amplo possível, especialmente a assistência social aos menos favorecidos.

Além disso, implementa ações nas áreas da educação e da cultura e atua na

promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos e de outros valores

universais.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem por fim adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art. 1º do

seu estatuto

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

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.189/2009,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.214/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação do Conselho Comunitário para

Desenvolvimento Rural da Comunidade de Sobradinho - CCDRS -, com sede no

Município de Uberlândia.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme

preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.214/2009 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação do Conselho Comunitário para Desenvolvimento Rural da Comunidade

de Sobradinho - CCDRS -, com sede no Município de Uberlândia, entidade civil sem

fins lucrativos, fundada em 1985, que tem por finalidade promover o desenvolvimento

comunitário por meio da integração social e de ações no campo da assistência social,

educação, cultura e lazer.

A documentação anexada ao processo demonstra que essa instituição desenvolve

atividades diversas, sempre com o intuito de melhorar a qualidade de vida de seus

associados e dos carentes em geral, num processo de participação concreta na

consolidação da cidadania, o que constitui valiosa parceria com o poder público.

Por isso é oportuna a intenção de se lhe conceder a pretendida declaração de

utilidade pública.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.214/2009 em turno

único.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.240/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Instituto de Apoio à Cultura, Esporte e Lazer - Iacel -, com sede no

Município de Uberaba.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24/4/2009 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 3.240/2009 objetiva declarar de utilidade pública o Instituto de

Apoio à Cultura, Esporte e Lazer - Iacel -, com sede no Município de Uberaba.

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

sejam declaradas de utilidade pública estão elencados no art. 1º da Lei nº 12.972, de

1998.

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

exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a entidade foi

constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica e sua Diretoria

é formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o parágrafo único do art. 13 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

transferido às casas assistenciais de Uberaba ou a pessoa jurídica qualificada nos

termos da Lei nº 9.790, de 1999, que dispõe sobre qualificação de pessoas jurídicas

de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de

Interesse Público, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social.
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Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.240/2009.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2009.

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

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.244/2009

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 Grupo Feliz Idade de Japaraíba, com sede nesse

Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24/4/2009 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 3.244/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Grupo Feliz Idade de Japaraíba, com sede nesse Município.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 9º que os seus

Diretores não serão remunerados; e no art. 31 que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, de idêntica

finalidade, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.



____________________________________________________________________________
509

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.244/2009.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2009.

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

Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.245/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Rinaldo, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a entidade Eletrônica Martins Esporte Clube -

Eletrônica Martins, com sede no Município de Formiga.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24/4/2009 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 3.245/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade Eletrônica Martins Esporte Clube, com sede no Município de Formiga.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da associação, o art. 11 estabelece que as

atividades dos membros da Diretoria, do Conselho Fiscal e das comissões auxiliares

da Diretoria não serão remuneradas, sendo vedada a distribuição de qualquer

vantagem, sob qualquer forma ou título; e o art. 34 prevê que, na hipótese de sua
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dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidades sem fins

lucrativos, reconhecidas como de utilidade pública municipal, estadual e federal.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos a

Emenda nº 1, 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 3.245/2009 com a seguinte Emenda nº 1.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o clube de futebol Eletrônica Martins

Esporte Clube - Emec -, com sede no Município de Formiga.”.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2009.

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

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.247/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Rinaldo, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Apicultores de Formiga e Região - Apifor -, com

sede no Município de Formiga.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24/4/2009 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 3.247/2009 objetiva declarar de utilidade pública a Associação

dos Apicultores de Formiga e Região.

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
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entidade foi constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica e

sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos

cargos.

Ressalte-se, ainda, que o § 1º do art. 14 do seu estatuto prevê a não remuneração

dos membros da sua Diretoria e do Conselho Fiscal; e o art. 43 preceitua que, no

caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição

congênere do Município, 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 3.247/2009.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2009.

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

Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.089/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, a proposição em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São José do Divino o imóvel que

especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/3/2009 e distribuída a

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 31/3/2009, 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 3.089/2009 de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de São José do Divino imóvel constituído de terreno com área de 2.000m²,
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situado na Rua Itambacuri, s/nº, nesse Município, e registrado a fls. 143/144v. do

Livro 8, no Cartório do 2º Ofício de Notas da Comarca de Itambacuri.

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 o referido

imóvel será demolido para construção de casas populares, a fim de atender à

demanda habitacional da comunidade.

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

deve ser revestido de garantia, que, nesse 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.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da Nota Técnica nº

364/2009, 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 transferência de domínio e não há projetos estaduais para

a utilização do referido bem.

Embora não haja óbice à tramitação da matéria, apresentamos a Emenda nº 1, que

dá nova redação ao art. 1º do projeto de lei com o objetivo de informar a área a ser

doada e promover adequação do texto à técnica legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.089/2009 com a seguinte Emenda nº 1.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São José do

Divino o imóvel constituído de terreno com área de 2.000m² (dois mil metros

quadrados), situado na Rua Itambacuri, s/nº, nesse Município, registrado a fls.

143/144v. do Livro 8, no Cartório do 2º Ofício de Notas da Comarca de Itambacuri.
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Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à construção de casas

populares.”.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2009.

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

Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.169/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado por meio da Mensagem nº

349/2009, o projeto de lei em epígrafe “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”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 3/4/2009, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

para receber parecer.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão, para receber parecer sobre a

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado

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

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a contratar operação de

crédito, no limite de até US$260.000.000,00, com o Banco Interamericano de

Desenvolvimento – BID –, destinadas à execução do Programa de Parceria para o

Desenvolvimento de Minas Gerais III.

Mais especificamente, o objetivo prioritário da operação de crédito é financiar

atividades e projetos do Estado de Minas Gerais, em especial as áreas de resultado

Logística de Integração e Desenvolvimento e Rede de Cidades e Serviços, definidas

na Lei nº 17.007, de 28/9/2007, que atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento

Integrado.

A proposição prevê que os recursos decorrentes da operação de crédito serão

alocados em projetos estruturadores previstos no Plano Plurianual de Ação
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Governamental para o período de 2008 a 2011, consignados nas correspondentes

Leis Orçamentárias Anuais e depositados em instituições financeiras credenciadas a

operar com o Estado. Ademais, autoriza o Poder Executivo a oferecer, como

contragarantia à garantia prestada pela União, as cotas de repartição tributária e de

suas receitas tributárias, nos termos dos arts. 155, 157 e 159, de conformidade com o

art. 167, § 4º, todos da Constituição da República. Dispõe, ainda, que o Orçamento

do Estado consignará, anualmente, os recursos necessários ao atendimento das

despesas relativas à amortização do principal, ao pagamento de juros e dos demais

encargos pertinentes.

Por fim, estabelece que a referida operação de crédito se caracteriza pelo

financiamento de despesas elegíveis previamente acordadas com o BID, pelas quais

o Estado será devidamente reembolsado, uma vez comprovada a execução dos

recursos com fontes próprias, sendo esses recursos reembolsados de livre utilização

pelo Estado.

Feitas essas considerações, passamos à análise da proposição.

Primeiramente, cabe-nos esclarecer que a esta Comissão incumbe a análise dos

aspectos jurídico-constitucionais da matéria.

Primeiramente, a autorização legislativa para a contratação de operação de crédito

pelo Estado, na forma definida no art. 29, III, da Lei Complementar Federal nº 101, de

2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal –, faz-se necessária por força do disposto no

art. 32, § 1º, I, da mencionada norma e nos arts. 61, IV, e 90, XVIII, da Constituição

mineira. De acordo com o art. 61, IV, desta, compete à Assembleia Legislativa dispor

sobre dívida pública, abertura e operação de crédito.

A efetivação da operação de crédito, além da necessidade de autorização

legislativa, depende do cumprimento do que dispõe o art. 167, III, da Carta da

República, que veda a realização de operações de crédito que excedem o montante

das Despesas de Capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos

suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo

por maioria absoluta.

As normas gerais para a realização da operação de crédito que se pretende

autorizar estão previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente no art. 32.
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O principal requisito previsto neste artigo é que o pleito formalizado pelo Estado

esteja fundamentado em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando-

se a relação entre o custo e o benefício e o interesse social e econômico da

operação.

A operação deverá também obedecer às regras estabelecidas na Resolução nº 40,

de 20/12/2001, alterada pelas Resoluções nºs 5, de 3/4/2002, e 43, de 21/12/2001,

alterada pelas Resoluções nºs 3, de 2/4/2002; 67, de 8/12/2005; 21, de 4/7/2006; 32,

de 13/7/2006; 40, de 18/12/2006; 6, de 4/6/2007; 49, de 24/12/2007; 48, de

23/12/2008, e 2, de 27/3/2009, todas do Senado Federal.

Além disso, o cumprimento dos limites e das condições relativas à realização de

operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por ele

controladas, será verificado pelo Ministério da Fazenda. O parecer que fundamenta o

pleito deverá considerar a existência de prévia e expressa autorização para a

contratação em lei específica, na Lei Orçamentária Anual ou em créditos adicionais; a

inclusão, no orçamento ou em créditos adicionais, dos recursos provenientes da

operação; a observância dos limites e das condições fixadas pelo Senado Federal –

no caso, nas já mencionadas resoluções – e a autorização específica do Senado

Federal quando se tratar de operação de crédito externo.

Cumpre destacar que a autorização legislativa é apenas uma condição prévia para

a efetivação do empréstimo, que deverá observar ainda as condições e os limites

fixados pelo Senado e, como se trata de operação de crédito externo com recursos

do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID –, contar com autorização

específica também do Senado Federal, nos termos do art. 28, I, da Resolução nº 43.

Observamos, outrossim, que o contrato será analisado pelo Ministério da Fazenda,

nos termos do art. 29 dessa norma, por ocasião do envio do pleito ao Senado

Federal.

Por fim, ressaltamos que, em razão de solicitação do Poder Executivo,

encaminhada por meio do Ofício nº 367/09, de 11/5/2009, da Secretária de Estado de

Planejamento e Gestão, apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1, que

promove a exclusão do art. 4º do projeto em análise.
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Conclusão

Com base no exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 3.169/2009 com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Suprima-se o art. 4º.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João (voto contrário) - Chico Uejo

- Gilberto Abramo - Sebastião Costa - Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.173/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Juninho Araújo, a proposição em epígrafe “dispõe sobre a

obrigatoriedade de oferecerem estacionamento coberto os estacionamentos

comerciais que cobram pelo serviço”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 3/4/2009, o projeto foi distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente, vem a matéria a esta Comissão, para receber parecer sobre a sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

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

Fundamentação

A proposição em tela tem como escopo, consoante seu art. 1º, obrigar os

estabelecimentos comerciais localizados no Estado de Minas Gerais que cobram pelo

serviço de estacionamento a oferecer vagas cobertas para seus clientes.

Segundo o autor do projeto, existe um grande número de estabelecimentos

comerciais com estacionamento privativo para os clientes, os quais, em sua maioria,

cobram por esse serviço, sem disponibilizar vagas cobertas. Essa situação gera

insegurança nos clientes, pois os veículos podem ser danificados ao ficar expostos às

intempéries, tais como sol, chuva e granizo.

No que concerne aos aspectos constitucionais, que compete a esta Comissão

analisar, vislumbramos vícios de natureza jurídico-constitucional. O projeto em
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análise pretende obrigar os estabelecimentos comerciais que cobram pelo uso do

estacionamento a oferecer vagas cobertas. Quer, com isso, que os proprietários

edifiquem suas propriedades de modo a fazê-las cobertas, por isso o projeto não

poderá tramitar nesta Casa. Ficará demonstrado a seguir que a aprovação dessa

proposição viola o princípio constitucional da autonomia municipal.

Pode-se afirmar que a autonomia municipal se assenta em quatro capacidades. A

primeira, capacidade de auto-organização, permite ao Município editar sua lei

orgânica. A segunda, capacidade de autogoverno, consubstancia-se na eletividade de

Prefeitos e Vereadores à Câmara Municipal. Pela terceira, capacidade de

autoadministração, pode o Município manter e prestar serviços públicos de interesse

local. A quarta – a que mais nos interessa – é a capacidade de autolegislação ou

capacidade normativa própria, que confere aos Municípios competência para elaborar

leis municipais sobre áreas que são reservadas à sua competência exclusiva.

Assim, não obstante sua relevância em face do evidente intuito de proteger os

consumidores, a proposição não poderá prosperar nesta Casa, pois pretende regular

matéria afeta, segundo o art. 30, VIII, da Constituição da República, à competência

legislativa outorgada exclusivamente aos Municípios. Trata-se, portanto, de matéria a

ser regulada na lei de zoneamento, uso e ocupação do solo. Ademais, a disciplina da

matéria pelo Estado geraria conflitos com eventual legislação municipal sobre o

assunto, o que, evidentemente, causaria insegurança jurídica.

Poder-se-ia afirmar, ainda, que o projeto em comento contraria o disposto no art.

170, “caput”, inciso II e parágrafo único, da Constituição da República. Constituiria,

portanto, intervenção estatal indevida no domínio econômico, violando o princípio da

livre iniciativa. Veja-se: exigir que todo e qualquer estabelecimento comercial que

cobre pelo estacionamento disponibilizado a seus clientes ofereça vagas cobertas

constitui ingerência desarrazoada e despropositada em sua atividade e em sua

propriedade. Nem todos, ainda mais em tempos de crise, teriam condições de arcar

com os custos adicionais que essa obrigação ocasionaria.

Portanto, a medida proposta no projeto cria nítidos embaraços à atividade comercial

em matéria que, de início, deve ser tratada legislativamente pelo Município: somente

ele está autorizado a legislar nessa seara, em sua lei de zoneamento, uso e
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ocupação do solo, que é o instrumento hábil a tratar da matéria proposta no projeto

em análise.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.173/2009.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2009.

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

Gilberto Abramo - Chico Uejo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.187/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa por meio da

Mensagem nº 353/2009, o projeto de lei em epígrafe altera as Leis Delegadas nºs

100, de 29/1/2003, e 175, de 20/1/2007.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 3/4/2009, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão analisar a matéria quanto aos seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e de legalidade nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o

art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise cria a Ouvidoria na estrutura orgânica do Departamento

de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG. A Ouvidoria terá

competência para receber pedidos de informação, esclarecimentos e reclamações

afetos à autarquia, dar ciência de infrigência de normas operacionais ao Diretor-Geral

do DER-MG, formular e encaminhar denúncias e queixas referentes à atuação do

órgão à Diretoria Colegiada, à Procuradoria e ao Ministério Público e apresentar

semestralmente relatório circunstanciado de suas atividades. Para tanto, o projeto

inclui a Ouvidoria entre os órgãos das unidades administrativas do DER-MG,

previstos no art. 3º da Lei Delegada nº 100, de 2003, e cria o cargo de Ouvidor no
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Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão, previstos no art. 1º da Lei

Delegada nº 175, de 2007, especificando as suas atribuições.

Não se pode deixar de ressaltar a nobre intenção da proposta legislativa em exame

de criar um órgão responsável pelo controle interno de uma entidade pública, haja

vista que tal medida, além de ir ao encontro do interesse público, confere densidade

aos princípios constitucionais da moralidade e da eficiência dos serviços públicos.

Com efeito, a manutenção de sistemas de controle interno pelos Poderes do Estado é

prevista no art. 74 da Constituição Federal.

Nos termos da justificativa que acompanha o projeto, a criação da Ouvidoria

objetiva a correição dos procedimentos administrativos do DER–MG, bem como a

interação entre os usuários finais dos serviços de transporte rodoviário de pessoas e

de bens no âmbito do Estado e o poder público. Para o exercício de suas funções, a

Ouvidoria atuará com independência e não se subordinará hierarquicamente a

nenhum órgão nem entidade.

A Ouvidoria pode ser definida como um órgão de defesa dos direitos do cidadão e

de controle auxiliar das atividades da administração pública. Mundialmente conhecida

como “ombudsman”, a figura do Ouvidor surgiu na Suécia, no início do século XVII,

sob a forma de comissário da justiça, eleito pelo Parlamento, com a função de

supervisionar a observância das leis e dos regulamentos pelos servidores públicos e

pelos juízes.

Não são poucos os projetos de iniciativa parlamentar que tramitam nesta Casa

propondo a criação de Ouvidorias na busca da moralização da máquina estatal;

todavia, tais projetos não prosperam em razão do vício de iniciativa. No caso em

questão, a regra de iniciativa está sendo observada, uma vez que o projeto de lei foi

apresentado pelo Chefe do Executivo. Nos termos do art. 66, III, “b” e “e”, da

Constituição Estadual, é do Governador do Estado a competência privativa para

propor lei que verse sobre a criação de cargo da administração direta e a fixação da

respectiva remuneração, bem como sobre a estruturação de Secretaria de Estado e

órgão autônomo na esfera desse Poder. Da mesma forma, o art. 90, inciso XIV, da

Constituição Estadual prevê que compete privativamente ao Governador do Estado

dispor, na forma da lei, sobre a organização e a atividade do Poder Executivo.
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Ressalte-se, por fim, que, por acarretar despesa com pessoal, uma vez que o

projeto de lei propõe a criação de um cargo na estrutura do Poder Executivo, faz-se

necessária a observância da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar

Federal nº 101, de 4/5/2000. A LRF conceitua, em seu art. 18, despesa com pessoal

e estabelece limites para os referidos gastos nos arts. 19 e 20. No caso do Poder

Executivo do Estado, o limite de gastos com pessoal é de 49% da receita corrente

líquida, nos termos do referido art. 20.

O art. 16 da LRF exige, ainda, que qualquer ato que acarrete aumento de despesa

seja acompanhado da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em

que deve entrar em vigor e nos dois exercícios subsequentes, bem como de

declaração do ordenador de despesa de que o aumento pretendido tem adequação

orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o

Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A esse respeito, informamos que, por meio do Ofício GAB. SEC nº 332/2009, foi

encaminhado a esta Casa pela Secretária de Estado de Planejamento e Gestão

relatório contendo dados sobre o impacto orçamentário-financeiro da medida. Tais

dados serão, no momento oportuno, analisados pela Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Por fim, julgamos necessário apresentar algumas emendas à proposição em

análise para adequar o seu texto à técnica legislativa.

A Emenda nº 1 propõe nova redação ao art. 3º do projeto com vistas a deixar clara

a criação do cargo de provimento em comissão de Ouvidor na estrutura do DER-MG,

uma vez que a redação não mencionava de forma expressa a criação do cargo.

A Emenda nº 2, por sua vez, propõe nova redação ao § 2º do art. 3º para tornar

mais precisas as vedações impostas ao Ouvidor no exercício das atribuições do

cargo.

Conclusão

Pelas razões expostas concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.187/2009 com as Emenda nºs 1 e 2, a seguir

redigidas.
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EMENDA Nº 1

Dê-se ao “caput” do art. 3º a seguinte redação:

“Art. 3º – Fica criado, no Quadro de Cargos de Provimento em Comissão do DER-

MG, 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:”.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao § 2º do art. 3º a seguinte redação:

“Art. 3º – (...)

§ 2º – É vedado ao Ouvidor o exercício de atividade ou a participação em entidade

civil, comercial ou fundacional relacionada com a área de atuação do DER-MG, bem

como a manutenção de vínculo de qualquer natureza, incompatível com o exercício

da função, com entidade ou pessoa que tenha interesse em atividade desenvolvida

pelo DER-MG.”.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Chico Uejo - Gilberto

Abramo - Ronaldo Magalhães - Padre João (voto contrário).

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.197/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe “obriga as

empresas com página na internet a disponibilizar o número do CNPJ e o endereço da

sede”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 4/4/2009, o projeto foi distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária 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.



____________________________________________________________________________
522

Fundamentação

A proposição examinada visa obrigar as empresas com página na internet a

informar nesta, de maneira destacada, o número de inscrição no Cadastro Nacional

de Pessoas Jurídicas – CNPJ – e endereço da sede, estabelecendo, ainda, multa

para o caso de descumprimento da obrigação. Pretende, assim, promover os direitos

à segurança e informação do consumidor.

Verifica-se, porém, que esses objetivos encontram-se já amparados na legislação

estadual. Com efeito, a Lei nº 18.039, de 2009, determina que o fornecedor de

produto ou serviço que atue no Estado incluirá na sua página da internet, entre outras

informações, o endereço completo da sede ou filial da empresa e o respectivo

número de inscrição no CNPJ. Prescreve, também, que a inobservância dessas

disposições sujeita o infrator às penalidades previstas na Lei Federal nº 8.078, de

1990 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor), entre as quais inclui-se a

sanção administrativa de multa (art. 56, I).

Considerando, então, que a proposição analisada não inova o ordenamento

jurídico, conclui-se que não cumpre requisito de juridicidade necessário à sua

tramitação nesta Casa Legislativa.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 3.197/2009.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2009.

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

João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.248/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 355/2009, o Governador do Estado enviou a esta

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

Município de Lavras o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/4/2009 e encaminhada a

esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
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constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.248/2009 tem como finalidade conferir autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Lavras um imóvel com área

de 7.502,50m², situado nesse Município e registrado sob o nº 3.067, a fls. 23 do Livro

2-J, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lavras.

O bem foi incorporado ao patrimônio do Estado em 1978, por doação de

particulares, e atualmente vem sendo utilizado pelos moradores como campo de

futebol. O Município pretende obter o domínio do imóvel para que lá possa construir

uma praça de esportes voltada para essa modalidade esportiva, com melhor proveito

pela comunidade local.

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

legislativa para alienação de imóvel do Estado. No âmbito infraconstitucional, a Lei

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

institui normas para licitações e contratos da administração pública, no art. 17 impõe,

além da referida autorização, a necessidade de existência de interesse público

devidamente justificado. Essa exigência está atendida, pois o imóvel terá como

finalidade a prática desportiva.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º preceitua que o bem reverterá ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.248/2009.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2009.

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

Magalhães.
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PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.561/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Agostinho Patrús Filho, o Projeto de Lei nº 2.561/2008 tem

por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Desterro de Entre-

Rios o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, e retorna

agora a este órgão colegiado, a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme

dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em cumprimento ao disposto no § 1º do referido art. 189, a redação do vencido faz

parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.561/2008, na forma aprovada no 1º turno, autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Desterro de Entre-Rios o imóvel com área de

3.376,20m², situado na Rua Treze de Maio, no Distrito de Pereirinhas, nesse

Município, para a construção de escola municipal e quadra poliesportiva. Prevê ainda

a reversão do bem ao patrimônio do Estado, se, no prazo de três anos contados da

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

prevista.

A transferência de domínio de bens públicos é matéria tratada no art. 18 da

Constituição do Estado; no art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui

normas para licitações e contratos da administração pública; e no § 2º do art. 105 da

Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para

elaboração e controle dos orçamentos e dos balanços da União, dos Estados, dos

Municípios e do Distrito Federal.

Tais normas exigem que a alienação somente poderá ser efetivada, se for

autorizada por esta Casa Legislativa, atender ao interesse público e estabelecer o

retorno do bem ao patrimônio do doador, caso não seja utilizado com a finalidade

prevista.
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Ressalte-se que o projeto de lei em análise se encontra em conformidade com a

legislação vigente, não representa despesas para o erário nem acarreta repercussão

na Lei Orçamentária. Portanto, não há impedimento a sua transformação em lei.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.561/2008, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2009.

Zé Maia, Presidente - Juarez Távora, relator - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Júlio

- Inácio Franco - Lafayette de Andrada - Jayro Lessa.

PROJETO DE LEI Nº 2.561/2008

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Desterro de Entre-Rios 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 Desterro de

Entre-Rios o imóvel com área de 3.376,20m² (três mil trezentos e setenta e seis

vírgula vinte metros quadrados), situado na Rua Treze de Maio, no Distrito de

Pereirinhas, nesse Município, registrado sob o nº 6.442, a fls. 268 do Livro 3-I, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Entre-Rios de Minas.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se à

construção de escola municipal e quadra poliesportiva.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado, se, findo o

prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver

sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.578 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.578/2008, de autoria do Gover nador 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, foi aprovado no 2° turno, na forma do  vencido no 1° turno.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.578/2008

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 da República, nas condições e nos 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
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aptos à nomeação, ficando a duração dos contratos limitada ao provimento dos

cargos mediante concurso público subsequente;

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” 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 o art. 10, § 1º, “a”, da Lei nº 10.254, de 20 de julho de 1990.

§ 4º - É vedada a contratação temporária prevista no inciso IV do “caput” para os

casos de afastamento voluntário incentivado.

Art. 3º - O recrutamento do pessoal a ser contratado nos termos desta lei será feito

na forma 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.
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§ 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 - no caso 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
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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 da

República, 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

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 da República, 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 nos termos desta lei não poderá ser

superior à remuneração do servidor ocupante do cargo público tomado como

referência, excluídas as vantagens pessoais.
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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 a ampla defesa.

Art. 12 - O pessoal contratado nos termos desta lei fará jus aos direitos

estabelecidos nos dispositivos previstos no § 3º do art. 39 da Constituição da

República.

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.
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Art. 15 - Fica mantido, até o cumprimento do prazo nele estabelecido, o contrato

temporário vigente na data de publicação desta lei celebrado com base no art. 11 da

Lei nº 10.254, de 1990, 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, 13 de maio de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Dimas Fabiano - Ana Maria

Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.948 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.948/2008, de autoria do Gover nador do Estado, que dispõe

sobre as medidas a serem adotadas pelo Estado para a realização dos Jogos

Olímpicos de 2016, foi aprovado em turno único, na forma do Substitutivo n° 1.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.948/2008

Estabelece normas para a eventual realização de jogos das Olimpíadas de 2016 no

território do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Para a eventual realização de jogos das O limpíadas de 2016 no território do

Estado será observado o disposto nesta lei.
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Art. 2° - Para os fins do disposto no art. 1°, o Es tado adotará, no âmbito de sua

competência, medidas para:

I - reforçar a segurança pública, especialmente em áreas de interesse turístico, em

locais de acomodação de turistas, atletas e dignatários estrangeiros e nos estádios de

futebol, incluídas as suas imediações;

II - facilitar o trânsito de pessoas e de veículos nas áreas mencionadas no inciso I;

III - zelar pelo cumprimento das normas relativas a contratos de publicidade e

propaganda, coibindo a prática de atos ilícitos que possam comprometer, de forma

direta ou indireta, a realização dos eventos olímpicos;

IV - assegurar que os eventos olímpicos sejam realizados sem prejuízo da proteção

ao meio ambiente;

V - planejar e organizar as finanças estaduais para garantir os recursos necessários

à implementação dos eventos olímpicos;

VI - realizar as obras de infraestrutura necessárias à realização dos eventos, à

acomodação de turistas e atletas e à oferta de bens e serviços públicos à população;

VII - desenvolver ações de estímulo ao envolvimento da iniciativa privada na

realização dos eventos olímpicos, podendo adotar medidas de incentivo fiscal e

creditício;

VIII - promover a integração entre os setores da administração pública estadual que

atuam em áreas afetas, de modo direto ou indireto, à realização dos eventos

olímpicos, como saúde, segurança pública, transportes, turismo, indústria e comércio;

IX - atender às solicitações do Comitê Olímpico Internacional – COI – para garantir

a boa realização dos eventos olímpicos;

X - cooperar com as autoridades federais e municipais no que for necessário para

garantir a boa realização dos eventos olímpicos.

§ 1° - Os bens de domínio estadual, ainda que sejam  objeto de utilização por

terceiros, serão disponibilizados para a realização dos eventos olímpicos, sempre que

necessário para garantir o exercício das atribuições definidas no “caput” deste artigo.

§ 2° - A disponibilização dos bens de domínio estad ual, nos termos do § 1° deste

artigo, dar-se-á com a observância das garantias asseguradas pela legislação
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brasileira, em caso de imposições restritivas ao patrimônio e aos interesses dos

particulares.

Art. 3° - O Estado poderá suspender, mediante ato d ivulgado com antecedência

mínima de cento e oitenta dias, a concessão de meia-entrada e de gratuidade nos

eventos olímpicos.

Art. 4° - As autoridades estaduais deverão, no âmbi to de sua competência, atuar e

cooperar com as autoridades federais na investigação e na repressão a atos ilícitos

que infrinjam os direitos sobre os símbolos relacionados com os Jogos Olímpicos e

Paraolímpicos de 2016.

Parágrafo único - São símbolos relacionados com os Jogos Olímpicos e

Paraolímpicos de 2016:

I - os signos graficamente distintivos, as bandeiras, os lemas, os emblemas e os

hinos criados pelo COI;

II - as denominações “Jogos Olímpicos”, “Jogos Paraolímpicos”, “Jogos Olímpicos

Rio 2016”, “Jogos Paraolímpicos Rio 2016”, “XXXI Jogos Olímpicos”, “Rio 2016”, “Rio

Olimpíadas”, “Rio Olimpíadas 2016”, “Rio Paraolimpíadas”, “Rio Paraolimpíadas

2016” e demais abreviações e variações;

III - o nome, o emblema, a bandeira, o hino, o lema, as marcas e outros símbolos do

Comitê Organizador dos XXXI Jogos Olímpicos Rio 2016 e dos Jogos Paraolímpicos

Rio 2016;

IV - os mascotes, as marcas, a tocha e outros símbolos relacionados com os XXXI

Jogos Olímpicos Rio 2016 e Jogos Paraolímpicos Rio 2016.

Art. 5° - No período de realização dos eventos olím picos e nos períodos

antecedente e subsequente, poderá ser suspensa a veiculação de publicidade e

propaganda em espaços de propriedade do Estado nas áreas de interesse das

Olimpíadas de 2016 e em veículos de transporte coletivo de passageiros.

§ 1° - Os períodos antecedente e subsequente e as á reas de interesse das

Olimpíadas de 2016 serão definidos em regulamento.

§ 2° - A suspensão a que se refere o “caput” deste artigo está condicionada à

apresentação, ao órgão competente, de requerimento escrito do Comitê Organizador
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dos Jogos Rio 2016, devidamente fundamentado, com antecedência mínima de cento

e oitenta dias da data de abertura dos Jogos.

§ 3° - É facultada ao Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016 a exclusividade na

utilização dos espaços publicitários a que se refere o “caput” deste artigo, a preços

equivalentes aos praticados em 2008, devidamente corrigidos.

§ 4° - A suspensão a que se refere o “caput” deste artigo dar-se-á com a

observância das garantias asseguradas pela legislação brasileira em caso de

imposições restritivas ao patrimônio e aos interesses dos particulares.

§ 5° - Excluem-se do disposto neste artigo os anúnc ios indicativos.

Art. 6° - As autoridades estaduais, no âmbito de su a competência, deverão atuar e

cooperar com as autoridades federais na investigação e na repressão a práticas

publicitárias e medidas de caráter comercial que, sem a aquiescência das autoridades

organizadoras, visem a tirar proveito do destaque de um determinado evento

olímpico.

Art. 7° - Compete ao Estado, por meio da Secretaria  de Estado de Transportes e

Obras Públicas – Setop – ou do órgão que vier a sucedê-la, implantar, em articulação

com os órgãos federal e municipais de transportes e de trânsito, operação especial de

trânsito e transporte que garanta a mobilidade da frota de veículos credenciados para

as Olimpíadas de 2016, dos organizadores dos jogos, dos atletas participantes, dos

turistas e dos demais espectadores dos eventos olímpicos.

Art. 8° - O Estado implementará, observada a legisl ação ambiental brasileira, as

medidas exigidas pelo COI, relacionadas com a estratégia ambiental e sustentável

das Olimpíadas de 2016, cabendo-lhe, em especial:

I - desenvolver um programa ambiental integrado das Olimpíadas de 2016, o qual

se concentrará em atividades específicas, visando a melhorar a qualidade das vias

fluviais e demais corpos hídricos urbanos, especialmente daqueles próximos às

instalações olímpicas ou que sejam parte delas;

II - condicionar a implantação de instalações e a realização de atividades efetiva ou

potencialmente causadoras de alteração no meio ambiente e na qualidade de vida à

prévia elaboração de estudo de impacto ambiental – EIA – e de relatórios de impacto

ambiental – Rima – e de impacto ocupacional;
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III - intensificar a fiscalização e a repressão, em áreas de preservação permanente,

de atividades que contribuam para descaracterizar ou prejudicar os atributos e as

funções essenciais dessas áreas.

Parágrafo único - O EIA e os relatórios a que se refere o inciso II do “caput” deste

artigo terão ampla publicidade e serão submetidos ao órgão competente, ouvida a

sociedade civil em audiências públicas, informando-se aos interessados que o

solicitarem no prazo de dez dias.

Art. 9° - O Estado, nos limites de sua competência,  atenderá ao plano apresentado

na candidatura do Município do Rio de Janeiro a sede dos Jogos Rio 2016 e

desenvolverá programas e projetos para o aproveitamento posterior das instalações

dos Jogos, a fim de assegurar sua viabilidade em longo prazo e o benefício da

comunidade.

Art. 10 - Nas construções e instalações destinadas às Olimpíadas de 2016, serão

observadas as regras de acessibilidade e funcionalidade para pessoas com

deficiência, previstas pelas normas e pela legislação vigentes, bem como as diretrizes

do COI.

Art. 11 - O Estado, observada a Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de

2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal –, e nos limites de sua responsabilidade,

disponibilizará gratuitamente, em favor do Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016,

serviços médicos, de segurança, de saúde e outros de sua competência, necessários

ao desempenho das atribuições do Comitê.

Art. 12 - O Estado procederá a avaliações de ordem financeira e orçamentária com

vistas à inclusão, nas leis de plano plurianual, de diretrizes orçamentárias e de

orçamentos referentes aos exercícios financeiros compreendidos entre 2009 e 2016,

de normas e de dotações orçamentárias necessárias a assegurar recursos públicos

suficientes para viabilizar os projetos relativos à candidatura do Município do Rio de

Janeiro a sede dos Jogos Rio 2016, relacionadas, em especial, com investimentos

em:

I - saúde;

II - meio ambiente;

III - transportes e vias públicas estaduais;
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IV - segurança;

V - construção e modernização de instalações desportivas;

VI - sustentabilidade do esporte olímpico.

Art. 13 - A realização de eventos de grande porte, abertos ao público, entre os dias

28 de julho e 20 de agosto de 2016, em Municípios que venham a sediar jogos de

futebol das Olimpíadas e em Municípios vizinhos, somente será admitida mediante

licença do órgão estadual responsável pelos assuntos afetos à segurança pública,

nos termos de regulamento.

Parágrafo único - Para os efeitos deste artigo, entende-se por evento de grande

porte a atividade desportiva, recreativa, cultural ou artística, de caráter excepcional,

realizada em área pública, com expectativa de público igual ou superior a quinze mil

pessoas.

Art. 14 - O período compreendido entre os dias 3 e 13 de agosto de 2016 será de

recesso escolar no sistema estadual de ensino, sem prejuízo do cumprimento da

carga horária anual mínima.

Art. 15 - Na contratação de trabalhadores temporários para as Olimpíadas de 2016,

serão adotadas ações afirmativas que garantam a representação da diversidade

racial brasileira e a inclusão das pessoas com deficiência.

Art. 16 - O Estado empregará os meios necessários para promover a segurança da

população durante a realização das Olimpíadas de 2016, em especial:

I - o desenvolvimento e o aprimoramento de técnicas de segurança para as forças

policiais, com ênfase em comando e controle associados à inteligência;

II - a atuação em conjunto com a União e os Municípios, preservadas as respectivas

competências, conforme planejamento operacional elaborado sob a coordenação dos

órgãos federais.

Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 12/5/2009, as seguintes comunicações:
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Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento de José Barros Lemos,

ocorrido em 8/5/2009, em Ouro Fino. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Domingos Sávio, notificando o falecimento de Antônio da Silva,

ocorrido em 6/5/2009, em Oliveira. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 15 DE MAIO DE 2009

ATAS

ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 13/5/2009

Presidência do Deputado Weliton Prado e da Deputada Maria Tereza Lara

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

Registro de presença - Correspondência: Ofícios e cartão - 2ª Fase (Grande

Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.323 a 3.327/2009 -

Requerimentos nºs 3.779 a 3.790/2009 - Requerimentos dos Deputados Sávio Souza

Cruz e outros e Zezé Perrella, da Deputada Maria Lúcia Mendonça (2), da Comissão

de Política Agropecuária e da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado

- Comunicações: Comunicações da Comissão de Meio Ambiente e do Deputado

Braulio Braz - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Carlos Pimenta e Almir

Paraca, da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados André Quintão e Weliton

Prado - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Questão de ordem

- Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de

Requerimentos: Requerimentos da Deputada Maria Lúcia Mendonça (2) e do

Deputado Zezé Perrella; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres

de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.578 e 2.948/2008; aprovação - Votação

de Requerimentos: Requerimentos da Comissão de Política Agropecuária e da

Comissão Especial da Execução das Penas no Estado; aprovação - Requerimento do

Deputado Padre João; deferimento; discurso do Deputado André Quintão -

Requerimento do Deputado Gilberto Abramo; deferimento; discurso do Deputado

Getúlio Neiva - Requerimento do Deputado Domingos Sávio; deferimento; discurso do

Deputado Domingos Sávio - Requerimento do Deputado Almir Paraca; deferimento;

discurso do Deputado Almir Paraca - Inexistência de quórum para a continuação dos

trabalhos - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
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Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

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

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

Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma

Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros

Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia

Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João

Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -

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

João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -

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

Helvécio - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda -

Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Às 14h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra e agradece a presença, nas galerias, de

estudantes do curso de Serviço Social da Unipac, Faculdade de Betim, e de

servidores administrativos da Polícia Civil.
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Correspondência

- O Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 1º-Secretário, lê a

seguinte correspondência:

OFÍCIOS

Da Sra. Maria P. Socorro C. Pinheiro, Superintendente da Infraero, prestando

informações relativas ao Requerimento do Deputado Vanderlei Miranda encaminhado

pelo Ofício nº 760/2009/SMG.

Do Sr. Joaquim Alves de Andrade, Coordenador do Projeto Novos Rumos na

Execução Penal do TJMG, prestando informações relativas ao Requerimento n°

3.536/2009, da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado.

Do Sr. César Halum (2), Presidente da Unale, encaminhando convite para o

seminário “O papel do parlamento na construção de políticas para a juventude”, a ser

realizado no dia 18/5/2009, em Brasília (DF), e para a XIII Conferência Nacional dos

Legislativos Estaduais, a realizar-se de 27 a 29/5/2009, em Belém (PA).

Do Sr. Evandro Paiva Carrara, Prefeito Municipal de Santo Antônio do Amparo,

prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 3.116/2009, em atenção a

pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.116/2009.)

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil do Estado,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.500/2009, da Comissão de

Direitos Humanos.

Do Sr. Rômulo Antônio Viegas, Subsecretário de Desenvolvimento Regional e

Urbano do Governo do Estado, prestando informações relativas ao Requerimento n°

2.506/2008, da Comissão de Assuntos Municipais.

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE (14), informando a liberação dos

recursos financeiros que menciona, destinados a garantir a execução de programas

desse Fundo. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da

Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Marx Fernandes dos Santos, Gerente Regional da CEF, informando a

liberação de recursos financeiros do FGTS à Copasa-MG, referentes às parcelas dos

contratos que menciona. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do

art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)
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Do Sr. Perly Cipriano, Subsecretário de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, confirmando para o dia 8/5/2009, em

Uberaba, reunião do Centro de Referência dos Direitos dos Povos Ciganos.

Da Sra. Maria Juanita Godinho Pimenta, Presidente do Conselho Estadual de

Assistência Social - Ceas -, informando a composição da Mesa Diretora desse

Conselho para o mandato 2009-2010.

Da Sra. Sandra Lúcia Couto Bittencourt, Diretora Regional do Sind-UTE, solicitando

providências para melhoria das condições de trabalho na Escola Estadual João

Teixeira Siqueira, em Muriaé. (- À Comissão de Educação.)

Da Sra. Maria da Glória M. Aguiar, Coordenadora do Instituto Elena Fusaro

Trincanato, encaminhado o relatório de atividades desse instituto referente ao ano de

2008. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da

Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

CARTÃO

Do Sr. Robson Braga de Andrade, Presidente do Sistema Fiemg, encaminhando

exemplar da “Agenda Legislativa da Indústria” referente ao ano de 2009. (- À

Comissão de Turismo.)

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 3.323/2009

Acrescenta inciso ao art. 6º da Lei nº 15.981, de 16 de janeiro de 2006, que cria o

Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento - Findes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 6º da Lei nº 15.981, de 16 de janeiro de 2006, o

seguinte inciso IV:

“Art. 6º - (…)

IV - exigência de contrapartida do beneficiário com vistas à manutenção do nível de

emprego, nos termos de regulamento.”.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 13 de maio de 2009.

Ademir Lucas

Justificação: Este projeto de lei visa, em razão da crise econômico-financeira

mundial, que já adquire contorno de crise social, a estabelecer a exigência de

contrapartida com vistas à manutenção do nível de emprego dos beneficiários de

financiamentos concedidos pelo BDMG.

É certo que o Estado pode oferecer crédito subsidiado, para que empreendimentos

privados tenham sua sustentabilidade assegurada, especialmente num cenário de

retração econômica mundial. Por outro lado, não se pode perder de vista os ditames

de justiça social e o interesse coletivo, diante dos impactos gerados pela crise

econômica no mercado de trabalho.

Optou-se por inserir a referida exigência no texto da lei que dispõe sobre o Fundo

de Incentivo ao Desenvolvimento - Findes -, uma vez que se trata de um fundo de

fomento controlado pelo BDMG voltado para o financiamento de projetos de grandes

empreendimentos, que concentram grande número de empregado.

- 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 3.324/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Dom Helder Câmara do

Distrito de São José do Acácio, com sede no Município de Engenheiro Caldas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Câmara do Distrito de São José do Acácio, com sede no Município de Engenheiro

Caldas.

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

Sala das Reuniões, 13 de maio de 2009.

Jayro Lessa

Justificação: A Associação Comunitária Dom Helder Câmara do Distrito de São

José do Acácio, com sede no Município de Engenheiro Caldas, é uma entidade civil
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sem fins lucrativos, de cunho assistencial, que desenvolve ações destinadas à

comunidade, visando contribuir para a melhoria da sua qualidade de vida.

Dessa forma, como disposto em seu estatuto social, a Associação realiza atividades

de levantamento das necessidades da população, visando ofertar-lhe atendimento

nas áreas social, cultural e educacional, prestando, assim, serviço de reconhecido

interesse público.

Ademais, em pleno e regular funcionamento desde 3/10/99, a referida entidade

cumpre todos os requisitos exigidos por lei, pelo que faz jus ao título declaratório de

utilidade pública.

Por essas razões, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto

de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.325/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos de São Gonçalo do Rio

Abaixo, com sede no Município de São Gonçalo do Rio Abaixo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Artesãos de São

Gonçalo do Rio Abaixo, com sede no Município de São Gonçalo do Rio Abaixo.

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

Sala das Reuniões, 13 de maio de 2009.

Rosângela Reis

Justificação: A Associação dos Artesãos de São Gonçalo do Rio Abaixo é uma

sociedade de direito privado, de natureza associativa, sem fins lucrativos,

beneficente, que desenvolve importantes trabalhos na área social, promovendo o

crescimento socioeconômico e cultural do Município através de feiras de artesanato,

exposições, produções culturais, cursos de autodesenvolvimento, incentivo ao

turismo e apoio a entidades filantrópicas sem fins lucrativos, gerando emprego e

renda aos artesões do Município. A documentação apresentada confirma que a sua

diretoria é constituída por pessoas idôneas e não remuneradas e que a entidade está
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em funcionamento regular, atendendo-se, desta forma, aos requisitos legais. Por sua

importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.326/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Profissionais de Educação Física de

Ouro Fino-MG - Apef -, com sede no Município de Ouro Fino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Educação Física de Ouro Fino-MG - Apef -, com sede no Município de Ouro Fino.

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

Sala das Reuniões, 13 de maio de 2009.

Sargento Rodrigues

Justificação: A Associação dos Profissionais de Educação Física de Ouro Fino-MG -

Apef -, com pleno e regular exercício desde 14/4/2005, e sede no Município de Ouro

Fino, é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, com personalidade

jurídica própria, representativa dos profissionais de Educação Física do Município de

Ouro Fino e da região a ela associada.

A Associação dos Profissionais de Educação Física de Ouro Fino tem por finalidade

agregar os profissionais da área de Educação Física para a defesa dos interesses

comuns; desenvolver o espírito participativo; divulgar, incentivar e apoiar a cultura, o

lazer, o esporte de modo geral; desenvolver o espírito pedagógico; desenvolver o

espírito solidário, fraterno e democrático entre os seus sócios; promover eventos e

competições esportivas; buscar integração com entidades educacionais da

comunidade e promover a iniciação esportiva e o aperfeiçoamento no esporte de

crianças e jovens.

A Apef, pelo que se infere da leitura dos documentos anexados ao processo, é

administrada por diretoria constituída de pessoas idôneas e não remuneradas pelo

exercício dos cargos que ocupam.
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Assim, por cumprir a entidade os requisitos da Lei nº 12.972, de 1998, esperamos o

apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.327/2009

Declara de utilidade pública a Organização Toque de Arte - OTA -, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Organização Toque de Arte - OTA -,

com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 13 de maio de 2009.

Sargento Rodrigues

Justificação: A Organização Toque de Arte - OTA -, em pleno e regular exercício

desde 31/10/2004, com sede no Município de Belo Horizonte, é uma associação com

personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico,

tendo como propósito a prestação de serviço social.

A Organização Toque de Arte tem por finalidade: promover a educação, a

participação popular e o desenvolvimento comunitário a partir da educação integral de

crianças e adolescentes; prestação de serviços de assistência psicológica, nutricional

e acompanhamento escolar; beneficiar crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a

17 anos, sem nenhuma discriminação; resgatar valores de solidariedade, paz,

participação e convivência comunitária; incentivar as famílias a se articular com

movimentos sociais e reivindicações populares locais, em favor da saúde, da

educação e da boa qualidade para todos, contra a fome, a violência e outras

demandas, capacitando-as para participar dos Conselhos: Tutelar, da Assistência

Social, da Criança e do Adolescente, da Saúde e da Educação e para influenciar nas

políticas públicas pertinentes; articular a comunidade e o comércio local a fim de se

conseguir recursos financeiros necessários para o desenvolvimento das ações

propostas; viabilizar a formação profissional e a preparação sustentável para a
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inclusão produtiva; criar cooperativas e integrar benefícios ao mercado de trabalho,

mediante intercâmbio entre instituições públicas e privadas; implantar e incentivar

programas de agentes comunitários para adolescentes capacitando-os para atuarem

na comunidade em busca da cidadania, visando reforçar sua inserção comunitária

num constante envolvimento de responsabilidades e prática da cidadania; viabilizar

intercâmbio com creches, associações e serviços comunitários com o objetivo de

facilitar sua participação social em educação de crianças e jovens na formação de

verdadeiros cidadãos; ministrar palestras formativas, tais como educação alimentar,

meio ambiente, primeiros socorros, orientação afetivo-social e prevenção a DST/Aids,

saúde, orientação profissional, primeiro emprego e sustentabilidade, entre outros;

intervir de forma educativa e complementar na ação da família e da escola no

processo de formação integral do indivíduo; receber, orientar e acompanhar

adolescentes, sob imputações de medidas socioeducativas, para prestação de

serviços à comunidade em cumprimento à determinação judicial imposta pelo Juizado

da Infância e Adolescência, em conformidade ao contrato firmado com a Regional

Oeste, da Prefeitura Municipal; definir critérios e parâmetros de avaliação e gestão de

recursos, bem como do desempenho, impacto, eficácia e eficiência alcançados pelo

projeto.

A OTA, com sede na Vila São Jorge, pelo que se infere da leitura dos documentos

anexados ao processo, é administrada por Diretoria constituída de pessoas idôneas e

não remuneradas pelo exercício dos cargos que ocupam.

Assim, por preencher os requisitos da Lei nº 12.972, de 1998, esperamos o apoio

dos nobres pares para a aprovação do projeto ora apresentado.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 3.779/2009, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Colégio Opção Vestibulares por ter figurado entre

aqueles com melhores médias em Juiz de Fora, no Exame Nacional do Ensino Médio

- Enem - de 2008. (- À Comissão de Educação.)
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Nº 3.780/2009, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Rodrigo Salgado Matos, Diretor Comercial da Franco Matos

Tintêxtil S.A., pelo recebimento do título Mérito Empresarial de 2009, conferido pelo

Sistema Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais.

Nº 3.781/2009, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. José Eugênio da Fonseca, Sócio-Diretor Industrial e

Comercial da Tear Têxtil Indústria e Comércio Ltda., pelo recebimento do título Mérito

Empresarial de 2009, conferido pelo Sistema Federação das Indústrias do Estado de

Minas Gerais. (- Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Nº 3.782/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente da República e à Ministra-Chefe da Casa Civil pedido de

providências com relação a denúncias de mutuários da CEF relativas a violações do

direito fundamental à moradia e das diretrizes da Lei Federal nº 11.922, de 2009, e do

Programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, acompanhado de cópia das

notas taquigráficas da reunião dessa Comissão em 6/5/2009.

Nº 3.783/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Conselho Nacional de Direitos Humanos pedido de providências

com relação a denúncia de violação do direito fundamental à moradia supostamente

cometida contra a Sra. Maria Helena de Souza pela CEF e pela empresa Caixa

Seguros, acompanhado de cópia das notas taquigráficas da reunião dessa Comissão

em 6/5/2009. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Nº 3.784/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar pedido de providências para

que seja reforçado o policiamento no Distrito de São João da Serra Negra, no

Município de Patrocínio, acompanhado de cópia das notas taquigráficas da reunião

dessa Comissão em 30/4/2009. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 3.785/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Corregedoria da Justiça Federal, à Presidência da CEF, ao Ministério

Público e à Defensoria Pública Federais e ao Diretor do Foro da Justiça Federal de

Minas Gerais pedido de providências com relação a denúncias de mutuários da CEF

relativas a violações do direito fundamental à moradia e das diretrizes da Lei Federal



____________________________________________________________________________
548

nº 11.922, de 2009, e do Programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal,

acompanhado de cópia das notas taquigráficas da reunião dessa Comissão em

6/5/2009. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 3.786/2009, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para que seja

prestado apoio às cooperativas e aos produtores rurais credores da Empresa de

Laticínios Nilza, do Município de Bambuí, e para que lhes seja concedida revisão da

situação fiscal e tributária e prioridade para receber apoio creditício do BDMG.

Nº 3.787/2009, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado ao Diretor-Geral do IMA pedido de providências a fim de que sejam

realizadas palestras para os pequenos produtores rurais de queijo, linguiça,

hortifrutigranjeiros e afins da Ceasa-MG com o objetivo de instruí-los com relação à

legislação e às regras de produção e comercialização de alimentos.

Nº 3.788/2009, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Agricultura pedido de providências a fim de que seja

prorrogado o prazo para os produtores de queijo de minas artesanal se adequarem às

exigências legais da Secretaria de que é titular.

Nº 3.789/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sgt. PM Diógenes Pereira da Silva pelos serviços

prestados à comunidade e em especial pela matéria que publicou na internet sobre o

tema da pedofilia.

Nº 3.790/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Governador e ao Secretário da Segurança Pública do Paraná pedido

de providências para que haja maior empenho na investigação da morte dos

estudantes Bernardo Dayrrel Pedroso e Renata Waechter Ferreira.

Do Deputado Sávio Souza Cruz e outros em que solicitam a criação da Frente

Parlamentar em Defesa do Serviço Público. (- À Mesa da Assembleia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado Zezé Perrella, da

Deputada Maria Lúcia Mendonça (2), da Comissão de Política Agropecuária e da

Comissão Especial da Execução das Penas no Estado.
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Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de Meio

Ambiente e do Deputado Braulio Braz.

O Sr. Presidente - A Presidência parabeniza a Deputada Maria Tereza Lara,

parlamentar tão atuante nesta Casa, por seu aniversário no dia de ontem, muito

comemorado. Houve, aliás, uma missa em Betim, prestigiada por Deputados desta

Casa, em reconhecimento ao trabalho da Deputada. Nossos parabéns em nome de

todas as Deputadas e Deputados deste Parlamento.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado Weliton Prado, na pessoa

de V. Exa. cumprimento os Deputados aqui presentes. De maneira muito especial,

dou os meus cumprimentos à comunidade da educação de Minas Gerais,

professores, serventuários, Secretários Municipais de Educação, que vieram de todas

as regiões do Estado. De hoje a sexta-feira, até depois de amanhã, estarão

debatendo e discutindo o Plano Decenal de Educação de Minas Gerais. Esse

trabalho já se iniciou há alguns meses, com várias reuniões, discussões, debates em

todas as regiões de Minas. Espero que, após essa discussão, o governo do Estado

acate, legitimamente, o que está sendo debatido e aplique na nossa educação, na

dos nossos filhos e na dos estudantes do nosso Estado.

Aqui encontrei professores e participantes da região do Norte de Minas, a qual

tenho a satisfação e o prazer de representar. Pude sentir a vontade de opinar, de

participar ativamente apresentando sugestões para aprimorar a educação não só do

Norte de Minas, mas de todo o Estado. Então, sejam bem-vindos.

Sr. Presidente, aproveitando a oportunidade que tenho na tarde desta quarta-feira,

gostaria de levantar dois problemas importantes para nosso Estado, fruto de

discussões travadas ontem na Comissão de Transportes e hoje na Comissão de

Saúde, da qual tenho a honra de ser Vice-Presidente.

O primeiro ponto que quero trazer até mesmo para esclarecer o povo mineiro

relaciona-se à audiência pública da Comissão de Saúde em que ouvimos

representantes do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde sobre a gripe suína,
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que está alarmando a população e que certamente agora, neste período de inverno

em que entraremos no Hemisfério Sul, e principalmente no nosso País, deve trazer

muito mais preocupações e problemas a população.

O mais interessante é termos ouvido do Superintendente de Vigilância Sanitária, Dr.

José, que esteve em Belo Horizonte, que o País já está tomando medidas

importantes e necessárias para que o impacto da gripe suína não tenha as

proporções de uma epidemia ou de uma pandemia. Isso me trouxe uma certa

tranquilidade, pois temos visto por aí a população sem informações. Ainda ontem,

escutava uma emissora de rádio da Capital e ouvi várias entrevistas. Em uma delas,

a pessoa dizia que, em um colégio particular de Belo Horizonte, os alunos ficaram

sabendo que um outro aluno estava fazendo uma excursão pelo exterior, e

imediatamente toda a comunidade dos pais e alunos que frequentavam as aulas

tomaram a iniciativa de tentar evitar que ele voltasse para a escola, mesmo sem

saber se tinha contraído a gripe ou se estava em um país de risco. Isso mostra o

estigma dessa doença. Alguns ainda falam da gripe espanhola de 1918, que matou

cerca de 26 milhões da população mundial - talvez poucos que viveram naquela

época estejam vivos. O problema, portanto, é o pânico provocado pela falta de

informação.

Em Minas, a Secretaria de Saúde está preparada. Não adianta falarmos que a gripe

se restringirá ao México ou aos Estados Unidos - onde já existe quase o dobro de

casos do México -, pois certamente o vírus circulará livremente em todo o mundo e no

Brasil. Estamos falando de um universo de 20 mil pessoas que chegam diariamente

ao País oriundas de outros países, e é preciso que o Estado esteja preparado e que

haja integração entre União, Estados e Municípios para que a gripe não mate muito.

As medidas estão sendo tomadas e, certamente, não há motivo para pânico ou

alarme. Cumpro minha obrigação como membro da Comissão de Saúde e como

médico, falando para o povo mineiro que certamente essa gripe tem sua gravidade,

mas que o País está amadurecido nos diagnósticos e, principalmente, nos meios de

isolar esse vírus e impedi-lo de chegar à população de risco: as mulheres grávidas,

as crianças com menos de 2 anos, os idosos com mais de 65 anos, os diabéticos, os

fumantes, etc. É necessário trazermos as informações.
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Outro assunto que quero tratar, Sr. Presidente, refere-se à audiência pública que

tivemos ontem. Durante mais de 10 anos, tive oportunidade de ocupar esta mesma

tribuna, pronunciando dezenas de discursos acerca da precariedade da BR-135.

Ontem, em uma audiência realizada em Belo Horizonte a partir de uma solicitação

minha e de outros Deputados do Norte de Minas, tivemos a oportunidade de receber

o Superintendente do DNIT, representantes de empresas, a Associação Comercial e

Industrial de Montes Claros, e o representante do transporte pesado do Norte de

Minas. Para nossa alegria, já tivemos o anúncio da ordem de serviço para a

restauração completa dessa BR.

Estamos falando de um investimento de R$500.000.000,00 que serão aplicados e

utilizados para restaurar 300km do trevão da BR-040 até Montes Claros, incluindo o

anel rodoviário de Montes Claros. Fico feliz porque foram 10 anos de luta. Fizemos

nada mais nada menos do que seis audiências públicas em Brasília, como o Ministro

Nascimento, o Vice-Presidente José Alencar, acompanhados dos Deputados - faço

questão de citar - Humberto Souto, Jairo Ataíde, Fernando Diniz, José Santana,

Alexandre Silveira, Márcio Reinaldo e Saraiva Felipe. Nas audiências públicas

realizadas em Belo Horizonte, o Ministro esteve empenhado, interessado, o Vice-

Presidente José Alencar apadrinhava a recuperação dessa importante rodovia, e

ontem, graças a Deus, tivemos o início efetivo da restauração dessa estrada. A

audiência pública foi realizada para que tivéssemos mais informações, caro Deputado

Tenente Lúcio, porque estamos falando da aplicação de R$1.660.000,00 por

quilômetro. É muito dinheiro. Deixei claro que, nos 10 anos de luta, de idas e vindas,

da participação efetiva da Associação Comercial e Industrial de Montes Claros, que

fez o projeto e o doou para o DNIT, da Associação dos Municípios da Área Mineira da

Sudene, do Prefeito Luiz Tadeu Leite, do Dr. Jamil Curi, que era o Presidente da

Associação Comercial, todo esse trabalho foi feito, e, agora que saiu a ordem, vamos

fiscalizar sistematicamente a aplicação desses recursos. Não é preciso fazer

nenhuma intervenção maior nessa estrada, nem derrubar morro, nem fazer pontes.

Será utilizado o leito da própria estrada, e R$1.666.000,00 por quilômetro é muito

dinheiro, portanto tem de ser bem aplicado. A Comissão fará, sistematicamente,

visitas à obra, todo mês, acompanhada de engenheiros para fazerem a análise
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técnica do que está sendo feito, do tipo de asfalto. Faremos, então, essa fiscalização.

Um Diretor de uma das três empresas disse: “Deputado, V. Exa. quer mais o quê? A

ordem já foi dada, a minha estrada, ou melhor, a estrada do povo brasileiro vai sair.

V. Exa. quer mais o quê?”. Quero fiscalizar essa estrada. Creio que não basta apenas

agradecer, sem que tenhamos um acompanhamento pormenorizado do que será feito

na BR-135. Trata-se de uma rodovia por onde passam cerca de 8 mil carretas

pesadas por dia, carretas com mais de 60t, levando o progresso ao Nordeste

brasileiro. E o Deputado Tenente Lúcio lembrava-me de que será feita nessa rodovia,

em 58km, a terceira pista, o alargamento de 31 estradas, para diminuir o tempo de

viagem.

Quero dizer que estou feliz. Sempre digo que o agradecimento é a memória do

coração. Estamos agradecidos e diremos isso ao Ministro e ao Vice-Presidente, mas

nem por isso descansaremos, porque exemplos são muitos os de conquistas e de

vitórias que depois se transformaram em tragédia. Tem de ser feita uma rodovia do

Primeiro Mundo, uma rodovia para durar, para aguentar o fluxo violento de carretas

pesadas que por lá passam, para beneficiar cidades com anéis rodoviários, e Montes

Claros terá o seu anel rodoviário norte, que foi autorizado. Então, por isso mesmo,

estamos alerta. Agora mesmo estou vendo no jornal “Estado de Minas” de hoje que o

DNIT ainda precisa investir, só neste ano, R$900.000.000,00 para tapar buracos. É

dinheiro jogado fora. Têm de ser feitos projetos definitivos, como foi feito na BR-135.

Ficam os nossos agradecimentos ao Deputado Gustavo Valadares, que é o

Presidente da Comissão e esteve presente ontem; a quem veio na reunião; aos

Vereadores, aos Prefeitos, às autoridades e às lideranças, porque certamente,

quando inaugurarmos essa rodovia, o passado, a história de luta, o sofrimento das

centenas de pessoas que perderam suas vidas na BR-135, em razão da

precariedade, da má conservação, não poderão cair no esquecimento. Penso que

esta Casa deve ser dura, firme nas cobranças, mas também deve cobrar a qualidade

na execução e na aplicação dos recursos públicos. É importante que o governo pense

no meio rodoviário, no estudo rodoviário e nas dificuldades rodoviárias como um todo.

Escutava hoje, meu caro Gustavo, uma entrevista com um patrulheiro da Polícia

Rodoviária Federal, que dizia que cada patrulheiro tem de fazer um determinado
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número de pontos para ter direito a escolher os dias de férias e ter algumas

vantagens, e uma das formas de alcançar esses pontos é multar as pessoas que

transitam. Se a multa é leve, ele ganha 3 pontos, se é pesada para o cidadão, é

grave, ele ganha 10 pontos. Vejam que mentalidade. Penso que vivemos em um país

democrático, e queremos avançar, queremos que nossa mentalidade, nossas

convicções avancem. Não se pode tratar o País desse jeito. O DNIT deve assumir as

estradas mineiras, e quem trabalha nas estradas deve respeitar o cidadão. Não é

multando o motorista que trafega pelas BRs que se premiarão os patrulheiros. Tudo

isso faz parte de um trabalho, de um estudo, de uma opção e de uma reivindicação

do povo brasileiro.

Muito obrigado a quem ajudou a BR-135. Com certeza, até o final do ano que vem,

inauguraremos uma das maiores e mais importantes estradas do País, que liga o

Sudeste e o Nordeste brasileiros. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público presente nas galerias, compostas em sua maioria por militantes da área de

educação, servidores públicos da área da educação, que hoje participam aqui, na

Assembleia, do debate em torno do Plano Decenal de Educação em Minas Gerais, já

na sua etapa final, é importante ressaltar a inciativa - e aproveito para parabenizá-los

- do Deputado Carlin Moura e da Deputada Elisa Costa, hoje Prefeita de Governador

Valadares, que fizeram a proposição para a realização desse debate, dessa

discussão em torno do Plano Decenal de Educação, uma iniciativa extremamente

acertada.

Estamos envolvidos com a discussão e com o trabalho pelo desenvolvimento da

qualidade de vida do nosso povo, para ampliar oportunidades. Sabemos, e isso já é

da consciência plena de todos, do senso comum, que, para melhorar a vida do povo,

é fundamental melhorar a qualidade da educação.

É também senso comum que a educação deve ter caráter público. É fundamental

que o Estado garanta o atendimento, a oferta do serviço educacional, seja estatal,

seja privado; que seja normatizado, organizado, disponibilizado de forma a

contemplar, a atender as necessidades da população. Existem exemplos de vários
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países, de várias nações que, nos últimos anos, nas últimas décadas, deram um salto

substancial no nível de desenvolvimento, da qualidade de vida. E todos, sem

exceção, passaram por um investimento sistemático, profundo e prolongado na

melhora do sistema educacional.

Estamos, aqui no Brasil e em Minas Gerais, assistindo a esforços dos mais diversos

nessa direção. Se olharmos para a ação do governo federal, para a ação de um

Presidente que muitos, ainda hoje, teimam em classificar como analfabeto, teimam

em não reconhecer as ações profundas de transformação, de melhora da vida do

povo brasileiro comandadas pelo Presidente Lula em todo território nacional, veremos

avanços significativos. Na rede pública federal, na ampliação da universidade pública

brasileira por exemplo, são inquestionáveis os avanços ocorridos nesse campo. No

ensino profissionalizante também. Mais do que duplicou a ação, a presença e a oferta

de vagas nesse ensino, cobrindo hoje praticamente todo o território nacional com a

rede dos Cefets e, agora, dos Ifets. O ProUni, outro programa inicialmente muito

criticado: mais uma bolsa de tantas outras bolsas do governo Lula, do governo

federal. Mas só quem conhece de fato essa realidade e sabe a importância de

garantir o acesso aos jovens vindos das famílias de baixa renda ao ensino superior,

que o ProUni garante, é que sabe realmente o valor desse programa. Hoje temos os

primeiros formandos, aqueles que conseguiram os primeiros diplomas, os primeiros

“canudos” obtidos com o apoio, com o financiamento do ProUni. E poderíamos

avançar em inúmeras e inúmeras ações que demonstram o reconhecimento e o

mérito, a ação do governo federal também nesse campo da educação pública.

Reconhecemos os avanços em Minas Gerais, particularmente quando olhamos

para a rede física do Estado. Avançou-se muito, muito mesmo. Mas temos uma

demanda reprimida e, se quisermos, de fato, melhorar a educação no Estado,

devemos voltar os olhos para a situação dos profissionais de educação, sejam

aqueles que estão na sala de aula, sejam aqueles que dão suporte para o bom

funcionamento de uma unidade educacional, de uma escola. Os baixos salários,

injustiça mesmo no campo salarial, problemas os mais diversos, nas condições

objetivas de trabalho precisam ser equacionados, resolvidos, porque senão não
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alcançaremos o padrão de qualidade que precisamos, que merecemos aqui em

Minas Gerais.

Portanto, esta é uma questão presente durante este debate, e esperamos que,

entre outras, saiamos dela convencidos, organizados para, junto com o conjunto das

lideranças de Minas Gerais, sensibilizarmos o governo do Estado para promover os

ajustes necessários.

Quero me congratular com os servidores administrativos do Estado, principalmente

os da Polícia Civil, que, novamente presente nas galerias, continuam mobilizados -

esperamos que recebam a devida atenção do Poder Executivo. Lembro a todos a

audiência pública marcada para o dia 27/5/2009, na Comissão de Administração

Pública, para debater e conhecer com profundidade a situação dos servidores

administrativos da Polícia Civil e outros.

Mas quero voltar a um assunto que tem sido minha cantilena predileta desta tribuna

nos últimos tempos: o programa Luz para Todos. Aproveito para cumprimentar e

registrar a presença nas galerias dos Vereadores de João Pinheiro José Humberto

Machado, Derivaldo Marques e Renato Luciano Ferreira, este, Presidente da Câmara

Municipal, e do Sr. Eli Vaz, grande liderança comunitária e social desse Município,

além dos vários companheiros de lá, das comunidades de Boa Esperança e de João

das Almas, do Distrito de Luizlândia do Oeste, que também estão aqui para fazer

gestão, como fazem muitos outros Vereadores, lideranças comunitárias e classistas e

Prefeitos, que nos têm procurado insistentemente para auxiliá-los na retomada da

execução do Luz para Todos e na realização do que é a sua meta central: a

universalização do acesso à energia elétrica no Estado de Minas Gerais.

Eu e o Deputado Weliton Prado assinamos há alguns dias requerimento de

realização de audiência pública encaminhado à Comissão de Assuntos Municipais,

que, a nosso pedido, já realizou diversas audiências públicas nesta Casa e em várias

regiões do Estado, exatamente para discutir esse programa. Assim, amanhã mesmo

será realizada nova audiência pública nesta Casa, nessa Comissão, às 10 horas,

para recolocar em pauta essa discussão. Assina conosco o requerimento o Deputado

Weliton Prado, que tem demonstrado o valor e o vigor das melhores tradições do PT,

na fiscalização, no acompanhamento fino, na cobrança e na militância cidadã,
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principalmente na defesa do consumidor. Entendemos, Deputado Weliton Prado - que

neste momento preside a reunião - que esta também é uma ação em defesa do

consumidor. Lembro que o Deputado Padre João, que também apresentou

requerimento de realização de audiência para discutir o Luz para Todos à Comissão

de Agricultura, estará conosco nessa audiência, e naturalmente estendemos esse

convite a todos os pares. Tenho dito que não há um Deputado nesta Casa que não

receba demanda do Luz para Todos, mesmo porque nenhum Deputado, por mais

urbana que seja a sua base eleitoral, deixa de ter presença em espaços do interior do

Estado e em espaços rurais, exatamente a área atendida ou coberta pelo Luz para

Todos.

Na audiência pública que se realizará amanhã, esperamos receber representante

da Furnas Centrais Elétricas; o Coordenador Regional do Programa Luz para Todos

da Regional Sudeste e Goiás; o Coordenador Estadual do Programa Luz para Todos

em Minas Gerais; representantes da Emater e, principalmente, da Cemig. É bom

dizer mais uma vez que nossa primeira preocupação é garantir um novo contrato.

Sabemos que o contrato de 55 mil ligações que a Cemig tem com a Eletrobrás,

apesar de ter sido assinado em outubro do ano passado, infelizmente ainda não teve

sua execução iniciada efetivamente, e essas 55 mil ligações são insuficientes para

cobrir a demanda. A própria Cemig, informalmente, já reconhece isso e, formalmente,

já reconheceu no conselho gestor que a demanda supera 78 mil ligações. Mas -

insistimos - o número ultrapassa 100 mil ligações. Portanto temos de resolver o

problema de mais de 50 mil ligações não atendidas. Esse contrato de 55 mil ligações

pode ser, pela Lei nº 866, aditado em até 25%, perfazendo mais 18 mil ligações, mas

insuficientes para universalizar o atendimento de energia elétrica no Estado.

É muito importante comparar, pois temos outras concessionárias de energia elétrica

em Minas Gerais, e todas elas estão próximas da universalização. Infelizmente elas

têm uma cobertura muito pequena do Estado de Minas Gerais e já estão entrando na

fase de repescagem, ou seja, uma vez atendida a demanda, inicia-se uma campanha

maciça de três meses nos veículos de comunicação, chamando os possíveis

retardatários, aqueles que ainda não tenham sido atendidos naquele território onde a
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concessionária atua, para que possam ainda se cadastrar, fazer o requerimento e

registrar sua demanda, para serem atendidos pelo programa.

Deputado Weliton Prado, sabemos que V. Exa. estará participando de uma

atividade com o Ministro Tasso Genro em Uberlândia, amanhã, e não poderá

participar dessa audiência pública. Mas estendemos esse convite a todos os colegas

para que nos ajudem, pois temos de colocar, na agenda da Assembleia, uma solução

para o Luz para Todos, pois sabemos o quanto é morosa a execução desse projeto

pela Cemig. Basta lembrar que, em abril de 2007, já havia 143 mil cadastrados

registrados no programa, que foi suspenso em junho de 2007 e o contrato só foi

realizado em outubro de 2008, mas até hoje, efetivamente, não foi retomado. O

programa já foi prorrogado de 2008 para 2010, e não podemos admitir chegar ao final

de 2010, final do governo Lula, sem a universalização da energia elétrica em Minas

Gerais.

Aproveito o espaço da TV Assembleia para reforçar o convite a todos que estão no

interior nos acompanhando, para que organizem as caravanas e venham amanhã

fazer pressão e demonstrar, nessa audiência pública, o valor e a necessidade do

pleno atendimento do programa Luz para Todos em toda a Minas Gerais. E, para os

Vereadores e lideranças de João Pinheiro aqui presentes, representando essa

demanda grande nas regiões Noroeste, Norte de Minas, Jequitinhonha e Mucuri,

quero dizer que espero sair dessa audiência pública com os passos acertados, para

concretizar o pleno atendimento da eletrificação no Estado de Minas Gerais.

Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara - Nossos cumprimentos a todos e a todas que nos

acompanham pela TV Assembleia, ao nosso grande companheiro, Deputado Weliton

Prado, que preside esta reunião, e ao Deputado Almir Paraca, nosso companheiro de

bancada, também à Mesa. São Deputados atuantes. Cumprimento ainda todos os

funcionários da Polícia Civil que fazem vigília aqui, reivindicando justos salários. (-

Palmas.) É dessa maneira que conquistamos nossos direitos. Na organização, ao não

desistir, ao insistir, estar presente, argumentar, reivindicar, ao não desanimar de

forma alguma. Cumprimentamos os alunos da Unipac de Betim que estão nesta Casa
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e os participantes do fórum técnico “Plano Decenal de Educação de Minas Gerais”.

Entre os organizadores, estão os nossos companheiros, Deputado Carlin Moura e a

Deputada Elisa Costa, como já foi dito aqui.

Quero ressaltar a importância das polícias no combate à criminalidade. A polícia

merece ser valorizada e expõe sua vida para garantir a segurança aos cidadãos. Ao

mesmo tempo, é necessário que haja um controle social para que nenhum policial

possa esquecer que sua função tem de ser exercida em total respeito aos direitos

fundamentais do ser humano. Que seja usada verdadeiramente a inteligência no

combate à criminalidade.

Lembramos que o jornal “Estado de Minas” desta data, no caderno “Gerais”,

menciona um fato que colocou Betim, mais uma vez, nas colunas policiais. Houve um

toque de recolher, dessa vez nos Bairros Paulo Camilo 1, 2 e 3, ontem, quando foi

assassinado um traficante. Várias viaturas policiais circulavam na região, e mesmo

assim as ruas ficaram desertas. Dos 300 alunos da Escola Estadual Antônio Augusto

Ribeiro, só 60 compareceram às aulas. Havia realmente um clima de medo, de terror.

Mas não podemos desanimar, mesmo lembrando que, no dia 4 de março, outros

cinco bairros da região do PTB de Betim também tiveram toque de recolher.

É nesse contexto que queremos lembrar a Conferência Nacional de Segurança

Pública, convocada pelo governo federal e que acontecerá em agosto. Agora

estamos na etapa municipal. Betim é uma cidade que tem sido, até agora, conhecida

como a de mais alto índice de homicídios, sobretudo de jovens, e essa conferência é

de fundamental importância.

Aproveito esta tribuna e a TV Assembleia para convocar todos os cidadãos e

cidadãs betinenses, todos os movimentos organizados, as igrejas e toda a população,

para participarem dessa conferência. Sabemos da importância das polícias no

combate à criminalidade, mas sabemos que a polícia sozinha não consegue garantir

a segurança pública. É preciso que a população, que tem sofrido a insegurança,

participe e que, de fato, as três esferas de Poder deem a sua contribuição. Sabemos

que é competência do governo do Estado garantir a segurança no que compete à

manutenção das polícias, mas muitos Municípios têm feito parcerias e contribuído

para que isso aconteça. Sabemos também que devemos ter políticas públicas de
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prevenção. Nesse sentido, o governo federal tem dado a sua contribuição, por meio

do ProJovem e da escola de tempo integral. Em Betim, serão implantadas 10 escolas

de tempo integral ainda neste mês, mas a população precisa expressar o que está

vivendo, sugerir e participar. Por isso, convoca a todas e a todos de Betim e da

Região Metropolitana a participar da Conferência Municipal de Segurança Pública de

Betim, de cuja comissão organizadora faço parte, tendo sido indicada pela Comissão

de Segurança Pública desta Casa. A conferência se iniciará amanhã, dia 14/5/2009,

às 18h30min, na Escola Estadual Clóvis Salgado, no Centro da cidade, onde era o

Clube Vera Cruz. Na sexta-feira, dia 15, o início da conferência será às 18h30min. Já

no dia 16, ela acontecerá das 8h30min até às 17 horas. Estarão presentes a esse

evento vários palestrantes da Fundação João Pinheiro, da UFMG, da Faculdade de

Medicina, representantes do governo do Estado, da Subsecretaria de Administração

Penitenciária, o Comandante do 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros, além das

entidades que estão organizando a conferência, entre elas a OAB, as universidades

de Betim - PUC, Unicor, Pitágoras -, a Pastoral Carcerária. Estão contribuindo

também representantes da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros,

das Guardas Municipais, outras entidades, movimentos sociais, associações, enfim,

todas as entidades que têm o compromisso de construir a cultura da paz. Temos

esperança de que nessa conferência ajudaremos a construir essa cultura.

Este ano, a CNBB, através da Campanha da Fraternidade, definiu como tema

“Segurança pública e fraternidade” e como lema, “A paz é fruto da justiça”. Justiça

significa dar a cada um aquilo que lhe é de direito, e é para isso que queremos

trabalhar. Que todos tenham seus direitos garantidos: saúde, educação, moradia e,

sobretudo, o direito fundamental, direito que garante todos os outros: o direito à vida.

Queremos, mais uma vez, convocar a população de Betim, da Região Metropolitana

a participar conosco dessa 1ª Conferência Municipal de Segurança Pública.

Registramos que neste governo federal já tivemos 52 conferências, com a

participação efetiva de mais de 3 milhões de pessoas na sua construção, nas etapas

municipal, estadual e nacional. O Deputado André Quintão, Presidente da Comissão

de Participação Popular, nosso companheiro aguerrido, defende efetivamente a

organização dos movimentos sociais e a participação popular. Reafirmo a importância
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deste governo federal, do governo Lula, na participação popular. Como já disse, são,

até hoje, 52 conferências, com mais de 3 milhões de pessoas participando.

Acreditamos que termos uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais transparente

só será possível se tivermos o controle social, com verdadeira participação popular.

Por isso é importante que os Municípios e os governos estaduais estejam integrados

no mesmo espírito de participação popular.

Mencionamos essa conferência municipal, e, certamente, haverá a conferência

estadual. É necessário que estejamos presentes para questionar todos os aspectos

que têm de ser observados. Realmente, o governo do Estado precisa investir em

segurança pública, mas precisa haver uma parceria verdadeira entre as três esferas

do poder. Os Municípios procuram dar sua contribuição, e o governo federal tem tido

a primazia no incentivo, na abertura de espaço, de condições favoráveis e na

convocação da população, do povo brasileiro para a efetiva participação popular.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Presidente, companheiro, grande Deputado Weliton

Prado; Srs. Deputados e Sras. Deputadas, boa tarde. Cumprimento também os

servidores administrativos da Polícia Civil, solidarizando-me com eles. Tenho certeza

de que a Bancada do PT, por meio do nosso Líder, Deputado Padre João, está

rigorosamente à disposição da comissão de servidores naquilo que estiver ao nosso

alcance político. Entendemos que um serviço público bem prestado deve valorizar e

tratar com dignidade todos que constroem uma política pública, sem distinção quanto

ao lugar que ocupam, valorizando a todos, respeitadas as especificidades da atuação

de cada segmento.

Quero, Sr. Presidente, tratar de um assunto que muito nos entristece; diria que é

uma chaga, uma ferida aberta ainda em nosso país, em nosso Estado. Na próxima

semana, no dia 18 de maio, teremos uma referência de luta, de mobilização: o Dia

Nacional de Enfrentamento à Violência, à Exploração e ao Abuso Sexual da Criança

e do Adolescente. Sabemos que, infelizmente, no Brasil, são dezenas de milhares de

casos de exploração, violência e abusos praticados contra crianças e adolescentes,

que são comercializados. Muitas crianças trocam um prato de comida, uma nota de

R$5,00 ou R$10,00 pelo seu corpo. Sabemos que, na própria família, há os
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chamados casos de violência e abuso intrafamiliar, muitas vezes cometidos pelos

padrastos, tios ou cunhados. Enfim, essa é uma situação absolutamente inaceitável.

Basta que cada um, cada telespectador, cada telespectadora que tem filho pense

numa filha sendo abusada sexualmente com 5, 6 ou 7 anos e no nível de indignação

que isso traz. Mas essa indignação não deve restringir-se aos fatos que ocorrem com

pessoas próximas, com conhecidos ou, às vezes, em nossas próprias famílias. A

nossa indignação tem de ser extensiva a qualquer criança ou adolescente que seja

objeto de abuso ou exploração sexual.

Como enfrentar essa chaga, essa ferida aberta? Trabalho em três linhas de

enfrentamento. Primeiro, num sentido mais estratégico, mais estruturante, na linha da

consolidação de uma rede de proteção social. É fundamental o apoio às famílias,

principalmente àquelas em situação de vulnerabilidade. Isso passa por uma política

pública universal e de qualidade na área da educação; pela afirmação e consolidação

do Sistema Único de Assistência Social - Suas -; pela ampliação e acesso aos

programas de transferência de renda, como o Bolsa-Família e o Benefício de

Prestação Continuada de Assistência Social - BPC -, e por políticas nas áreas de

saúde, segurança alimentar, geração de trabalho, emprego e renda. Que cada família

tenha condição de criar seus filhos com dignidade e que eles tenham o direito à

oportunidade de, em plenitude, desenvolver seus dons e suas vocações.

Esse é o trabalho de promoção social, de prevenção, de acesso universal aos

direitos básicos de cidadania. Muitas vezes, pelo nosso passivo histórico, temos de

lidar com situações em que o direito dessa criança, desse jovem foi violado. A

realidade está aí a nos confrontar. Vemos casos de meninas que vendem seu corpo

por R$1,99 em nossas BRs. Há que lembrar que, pela dimensão e localização

estratégica, Minas Gerais concentra o maior número de pontos rodoviários de

exploração sexual, que, muitas vezes, são móveis: as próprias meninas se deslocam

de um lugar para outro. Ainda existem verdadeiras rotas de tráfico de meninas e

mulheres. E tudo isso o nosso Estado concentra em consequência de sua extensão,

do número de BRs que fazem entroncamento com os diversos Estados brasileiros. A

imprensa registra cotidianamente casos de abuso sexual, até no próprio ambiente

familiar. O incentivo ao turismo é uma política econômica fundamental, que gera
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dividendos, mas também existe a exploração comercial de mulheres e crianças, o

chamado comércio internacional do turismo sexual.

Há, portanto, diversas modalidades desse desrespeito a um direito básico do ser

humano. E, nos casos em que esse direito é violado, é preciso que haja atendimento

psicológico, acolhimento pelo sistema público de saúde, apoio e trabalho com as

famílias. A sociedade precisa mobilizar-se, fazer denúncias e ser um vetor de maior

consciência com relação a uma situação que temos de abominar. Muitas vezes,

adultos de colarinho branco, que exercem cargos públicos, que têm um nível de

renda elevado, cometem atos de exploração e abuso sexual contra crianças e

adolescentes. Temos de fazer um trabalho de conscientização, em que a sociedade

seja guardiã dos direitos das crianças e dos adolescentes em todos os ambientes, a

começar pela família.

E uma terceira linha é a da responsabilização daqueles que cometem esse ato, a

qual gera, muitas vezes, uma espécie de falta de credibilidade dos mecanismos de

denúncia e uma certa apatia da sociedade, exatamente pela impunidade.

Aquele adulto que comete um crime bárbaro, uma atitude que devemos repugnar,

tem de ser responsabilizado e tratado, porque muitas vezes esses atos revelam

desvios patológicos, desvios de conduta que precisam de acompanhamento

psicológico, mas também precisam ser punidos. O explorador de crianças, esse que

manipula economicamente o tráfico de crianças e de mulheres, que desrespeita a

sexualidade que floresce em meninas de 10, 11 anos de idade, precisa ser punido,

mas esses processos costumam durar quatro, cinco, seis, sete anos, e esses adultos

não são responsabilizados.

No ano passado, aprovamos nesta Casa, todos os Deputados e Deputadas, uma

emenda de minha autoria - a Lei de Organização do Judiciário - que cria a vara

especializada para julgar crimes cometidos contra crianças e adolescentes. Depois de

anos de luta, o Tribunal de Justiça conseguiu especializar algumas varas para a Lei

Maria da Penha, para os idosos e para crimes contra crianças e adolescentes. Mas é

preciso ir além, é preciso fazer um verdadeiro mutirão, para que os casos, que

ultrapassam números assustadores, possam ser agilizados. Não adianta o cidadão

denunciar e aquele que explora sexualmente, que violenta sexualmente uma criança



____________________________________________________________________________
563

continuar convivendo no mesmo bairro, na mesma região, às vezes no próprio

domicílio, com a jovem que faz a denúncia. Ela será duplamente penalizada, porque

também é ameaçada por quem cometeu o crime.

Venho aqui para solicitar o empenho e a sensibilidade do Presidente do Tribunal de

Justiça, Dr. Sérgio Resende, que começou tão bem seu trabalho à frente desse

egrégio Tribunal. Sabemos das limitações orçamentárias, mas nossa Constituição

prevê que a criança e o adolescente têm de ser tratados com prioridade absoluta.

Acredito que, dentro do orçamento aprovado, seja possível o Tribunal criar uma vara

especializada para julgar crimes cometidos contra crianças e adolescentes. Essa vara

está prevista, porque o Legislativo fez aqui sua parte.

Queria também, por uma questão de justiça, salientar o trabalho realizado pelo

fórum de enfrentamento à violência e exploração sexual, composto por várias

entidades, Frente de Defesa da Criança, Ministério Público, entidades da sociedade

civil, Promotoria, ou seja, uma rede da sociedade civil, de órgãos públicos e privados

que defendem a causa da criança e do adolescente.

Queria aqui mencionar o apoio que tivemos na especialização dessas varas da

atual Presidente do Servas, Dra. Andréa Neves, que também nos ajudou nessa luta e

continua muito sensível a essa questão da criança e do adolescente. Amanhã o

Governador vai relançar e fazer um balanço da campanha Proteja Nossas Crianças,

onde a Assembleia teve uma participação no ano passado, inclusive com emenda

popular aprovada pela Comissão de Participação Popular, que equipou os Conselhos

Tutelares com computadores e com veículos.

Precisamos de que cada segmento faça a sua parte, entre eles o Estado, o governo

federal, que tem o programa Sentinela, os Centros de Referências Especializados de

Assistência Social, que se inserem na proteção especial que, junto com a proteção

básica, integram o Suas. Que o Judiciário, o Ministério Público, as famílias e a

sociedade façam a sua parte também.

Registro aqui o dia 18 de maio - ressaltando que isso precisa acontecer todos os

dias - deve ser uma referência de indignação ativa, não para constatarmos que

crianças e adolescentes têm seus direitos violados, mas para que seja uma data em

que cada um de nós faça um exame de consciência, onde estivermos, para sabermos
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até que ponto não estamos sendo omissos em relação a essas situações que, repito,

são verdadeiramente abomináveis.

Temos de erradicar, de extirpar da nossa sociedade qualquer gesto de abuso, de

exploração, comércio, violência sexual praticados contra nossas crianças e

adolescentes. Graças a Deus, aqui na Assembleia a Comissão de Participação

Popular, a frente parlamentar, as Deputadas e os Deputados têm feito a sua parte.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

A Sra. Presidente (Deputada Maria Tereza Lara) - Com a palavra, o Deputado

Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Saúdo a todos. São muitos problemas e injustiças. É

importante nunca desanimar, levantar a cabeça, pois a luta tem de continuar.

Quero dar dois exemplos de persistência. O primeiro diz respeito aos servidores

administrativos da Polícia Civil. É uma grande injustiça por parte do governo do

Estado não atender a essa reivindicação. Eles estão lutando há anos. Estão há 20

anos no serviço público recebendo uma miséria, um salário de R$324,00. Estou com

um contracheque na mão. Esse valor contraria, aliás, a legislação, pois o salário-base

dos servidores é menor do que um salário mínimo. Não é possível imaginar uma

situação dessa, principalmente em um Estado que tem um Orçamento de quase

R$40.000.000.000,00. É inaceitável que os servidores recebam um salário de fome

desse, de R$324,00. Estão há mais de 20 anos trabalhando, ajudando o

desenvolvimento do Estado. Se formos falar dos outros servidores, a situação é a

mesma.

Está sendo realizado aqui o Plano Decenal da Educação, e sabemos da triste

situação dos servidores dessa área, de seus baixos salários, além da falta de

estrutura nesse segmento. Há, além disso, déficit na área da saúde. Assim, esses

problemas têm de ser enfrentados com muita coragem, com mobilização, com união

e com participação. Vocês estão corretíssimos de estar ocupando as galerias da

Assembleia. Terão, como estão tendo, apoio dos diversos Deputados desta Casa. A

luta tem de continuar.
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Da mesma maneira, tem de continuar a luta dos estudantes. Abro parêntese para

parabenizar o movimento estudantil de Belo Horizonte e da Região Metropolitana, de

forma muito especial a Associação Metropolitana de Estudantes Secundaristas -

Ames. Com muita bravura, sem estrutura, com muitas dificuldades, vão à luta.

Organizam os estudantes e fazem discussão permanente com eles. Há muito tempo

vêm lutando pelo meio passe. Isso é um direito dos estudantes, pois eles têm de ter

acesso à educação. Belo Horizonte é a única Capital do País em que os estudantes

não têm esse direito. Isso não dá para admitir. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e

Goiânia têm esse meio passe. Aqui em Minas Gerais, em Uberlândia, Uberaba, São

João del-Rei, que é a cidade do Governador, e Juiz de Fora ou têm o meio passe ou

têm descontos. Infelizmente, isso aqui em Belo Horizonte não é realidade ainda.

De forma muito justa, os estudantes vêm se mobilizando, fazendo manifestações

em defesa do seu direito ao meio passe. Entretanto, estão sendo reprimidos de forma

violenta, desumana, injusta. Vamos até solicitar a participação da Comissão de

Direitos Humanos desta Casa. Hoje os estudantes fizeram uma grande mobilização.

É claro que ela não agrada a ninguém, nem mesmo a eles próprios. Eles pararam o

trânsito, mas essa é uma forma de mostrarem sua indignação e reivindicarem seus

direitos. Tive a felicidade de acompanhar essa mobilização e os vi se deparando com

cenas lamentáveis. Eles procuravam fazer uma manifestação pacífica, ordeira, para

reivindicar seus direitos, mas, em certos momentos, tiveram confrontos com a polícia,

que usou “spray” de pimenta. Depois, alguns chegaram a ser agredidos e tiveram de

fazer exame de corpo de delito. O conjunto de Deputados desta Casa tem de tomar

uma posição diante dessa situação, e temos de nos colocar até como interlocutores,

pois a situação vai se agravar, e muito, o que é preocupante. Os estudantes estão

mobilizados, organizados e não irão parar. Aí tememos confrontos e até possíveis

mortes. Deixamos aqui, portanto, nosso apelo às autoridades e solicitamos

tranquilidade à Polícia Militar, principalmente por parte do Comando. É preciso saber

lidar com a situação, pois os estudantes têm direito de se manifestar. E a mobilização

não parará por aqui, estão organizando os grêmios e uma discussão com os

estudantes de toda a Região Metropolitana de Belo Horizonte. Se hoje o ato teve a

presença de 2 mil pessoas, amanhã terá 5, 10, 15 ou 20 mil. O movimento vai
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engrossar, e vai engrossar mesmo; portanto deixamos aqui nosso apelo às

autoridades, pois existem todas as possibilidades para garantirem o meio passe. Isso

não é nada de mais. Ninguém está inventando nada, pois já é assim em todas as

Capitais do Brasil. Em Minas Gerais, é assim em várias cidades. Praticamente todos

os países da América Latina respeitam o direito do estudante ao meio passe, quando

não há o Passe Livre, o que acontece na maioria deles. Os países de Primeiro Mundo

também respeitam esse direito. Isso acontece no mundo inteiro: o estudante tem de

ter acesso à escola, que, muitas vezes, fica a quilômetros de sua residência, e eles

não têm condições financeiras. O transporte coletivo ainda é caríssimo e de péssima,

péssima, péssima qualidade. Então a reivindicação dos estudantes é justa, e

queremos acompanhar o movimento mais de perto, ajudando a fazer a interlocução.

Realmente estamos muito preocupados com os desdobramentos. Não queremos, de

maneira alguma, violência nem confronto. As lideranças estão aqui, na Assembleia

Legislativa, no Plenário, para dialogar com os Deputados, pois não pode acontecer

mais o que aconteceu hoje na Praça Sete: cinco estudantes foram presos.

Precisamos de um acompanhamento, e para isso peço o apoio dos Deputados e da

Comissão de Direitos Humanos.

Para se ter uma idéia, em 2006 houve mais de dez manifestações durante o ano.

Em 2007, houve várias também, inclusive na Câmara de Vereadores. Neste ano, os

estudantes irão priorizar a discussão e trabalhar com muita força para garantir seus

direitos. Não há mais como segurar. E há possibilidades de que isso aconteça: a

publicidade atrás, dentro e nas laterais dos ônibus, e o imposto cobrado sobre o

combustível pode ser reduzido; enfim, há várias alternativas. É preciso colocar tudo

na planilha. A primeira ação deve ser a fiscalização pente-fino da planilha de custo.

Analisamos a planilha da Cemig, e houve a primeira redução em 17 anos, pois havia

nela diversas irregularidades. Da mesma maneira, brigamos para que uma agência

autônoma e independente analisasse planilha de custo da Copasa, que queria um

aumento de quase 10%, o maior dos últimos anos. Conseguimos impedi-lo na

Justiça, pois a empresa não conseguiu comprovar a necessidade desse aumento.

Portanto, é muito importante o acesso às planilhas de custo das empresas de

transporte, para reivindicarmos, como nos casos referidos.
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Para finalizar, parabenizo os estudantes por sua belíssima manifestação, e os

servidores administrativos da Polícia Civil.

A luta tem de continuar. É desse jeito: no nosso país, se não se colocar a boca no

trombone, se não se reivindicarem nossos direitos, infelizmente os poucos que temos

vão por água abaixo. Vocês estão de parabéns, assim como a Ames, os servidores

administrativos. Realmente, temos de persistir, temos de mobilizar, de ter união.

Tenho certeza de que vocês conseguirão a vitória. Contem com o nosso apoio. Um

abraço e muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Esgotada a hora destinada a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Questão de Ordem

O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, primeiro, quero cumprimentar os

nossos visitantes desta tarde de hoje. Gostaria de trazer informações sobre uma

audiência pública realizada hoje na Comissão de Saúde a respeito da gripe A, que

tanta preocupação tem trazido ao nosso país, ao nosso Estado e ao mundo inteiro.

Tivemos hoje uma reunião com um representante do Ministério da Saúde, o ex-

Ministro Agenor, hoje Diretor da Anvisa; o Dr. Caram, da Secretária de Saúde; o Dr.

Francisco, representando o Secretário Marcus Pestana; um grande infectologista

brasileiro, o Prof. Starling; um representante do Conasems, Secretário de Saúde de

Caeté; e um representante da Secretaria de Saúde de Belo Horizonte. Quero trazer

essas informações, Sr. Presidente, porque são tranquilizadoras para o povo mineiro.

Pelo que soubemos nessa audiência, a situação encontra-se sob controle. O Brasil

tem hoje oito casos diagnosticados da gripe, sendo dois em Minas Gerais,

monitorados aqui no Estado e, naturalmente, em outras regiões do País. Mas, enfim,
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tivemos a impressão de que existe segurança das autoridades sanitárias quanto ao

trabalho que tem sido feito para conter a doença, que, no início, se achava que fosse

extremamente grave, com poder de contágio muito elevado e com alta letalidade. Na

realidade, a situação está se mostrando diferente do que se imaginava no início. A

doença não é tão contagiosa como se imaginava, e a virulência desse vírus não é tão

elevada. Portanto, já existe hoje no Brasil um controle bastante rigoroso, competente,

que procura conter a doença. A fiscalização nos aeroportos tem sido feita de maneira

bastante eficiente, e, dos casos suspeitos no Brasil, nenhum deles passa

desapercebido. Com esse cerco que se faz à doença, os casos acabam aparecendo

e os doentes são isolados - naturalmente com o consentimento deles - de uma forma

absolutamente correta sob o ponto de vista médico e sob o ponto de vista legal.

Assim, o tratamento é feito de maneira adequada, com equipes treinadas para isso,

com medicamentos e exames laboratoriais muito adequados para essa situação.

Assim, é esta a notícia que queria dar, Sr. Presidente. O que eu queria salientar

nesse episódio todo que estamos vivendo é que o Brasil mostrou que, em parte, tem

condições para enfrentar uma doença como essa. Porque, ao contrário do que

ocorreu em outros problemas semelhantes, houve uma decisão política. Quer dizer, o

Ministério da Saúde e as Secretarias de Estado de Saúde do Brasil inteiro articularam

a fim de abordar a doença da forma conveniente. Então, a decisão política foi

fundamental, tomada na hora certa. Muitas vezes tem isso, tem aquilo, mas fica para

a semana que vem, para o próximo mês, e as coisas não acontecem. Aqui no caso,

não, houve decisão. Temos de louvar o Ministério da Saúde. Quero parabenizar a

Secretaria de Saúde, que tomou as medidas necessárias: chamou aqui, em Belo

Horizonte, as regionais de saúde do Estado inteiro para lhes oferecer condições para

que a doença também seja contida no interior do Estado. Mas quero também falar de

um fato muito importante que precisa ser salientado: há mais ou menos o mesmo

número de casos, acima de 2 mil, tanto nos Estados Unidos como no México. Já a

mortalidade é extremamente diferente nos dois países, sendo 0,1%, nos Estados

Unidos, de pacientes que adquiriram a doença e foram à morte, e 3% no México. Isso

representa uma diferença absurda. Indagamos das autoridades que estiveram aqui

hoje o motivo dessa diferença. Ficou evidente que, na realidade, o que diferencia um
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país do outro é a sua estrutura de saúde. Onde existe essa estrutura, é claro que a

população está muito mais segura e está sendo muito mais bem tratada, de forma

muito mais conveniente. Enfim, gostaria de tranquilizar a população mineira. Não há

razão para preocupação maior. O caso de maneira nenhuma acabou, mas é preciso

saber que a gripe A está sob controle no nosso Estado, por enquanto. Muito obrigado.

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 3.786 a 3.788/2009,

da Comissão de Política Agropecuária, e 3.789 e 3.790/2009, 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 Meio Ambiente - aprovação, na 8ª Reunião

Ordinária, em 12/5/2009, do Projeto de Lei nº 2.692/2008, do Deputado Doutor Viana,

com a Emenda nº 1 (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII

do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos da Deputada Maria Lúcia Mendonça

(2) em que solicita a retirada de tramitação dos Projetos de Lei nºs 3.092 e

3.130/2009, e do Deputado Zezé Perrella em que solicita a retirada de tramitação do

Projeto de Lei nº 3.181/2009 (Arquivem-se os projetos.).

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.578 e 2.948/2008 (À

sanção.).

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Política Agropecuária em que

solicita seja encaminhado ao Presidente da Associação Brasileira da Indústria de

Café - Abic -, Sr. Almir José da Silva Filho, pedido de providências para que seja

enviada a essa Comissão a lista de empresas torrefadoras identificadas como

irregulares quanto ao controle de qualidade do café, conforme avaliação técnica
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realizada por essa entidade. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

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

Oficie-se.

Requerimento da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado em que

solicita a prorrogação do prazo de seu funcionamento por mais 30 dias. Em votação,

o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João em que solicita a palavra pelo

art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado

André Quintão. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15

minutos. Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Deputado Weliton Prado, Sras. e Srs.

Deputados, telespectadores. No dia de hoje a Assembleia iniciou a realização da

etapa final do fórum técnico sobre o Plano Decenal da Educação, uma iniciativa

requerida pelo Deputado Carlin Moura e pela atual Prefeita de Governador Valadares,

a companheira Deputada Elisa Costa, que, neste ano, realizou fóruns regionais por

meio da Assembleia e da Comissão de Representação em várias cidades-polo. Até

tive oportunidade de acompanhar a etapa regional na cidade de Araçuaí, que trouxe

para esta Casa, por meio de consulta, até pela internet, mais de mil sugestões ao

Projeto de Lei nº 2.215/2008, que trata exatamente das prioridades para a educação

em Minas Gerais na próxima década.

Queria, no tempo que me é facultado, tratar de um aspecto muitas vezes

relativizado, secundarizado, mas que interfere muito no rendimento e na permanência

do aluno na escola, que é exatamente a questão social. Muitas vezes o rendimento

insuficiente, a dificuldade de aprendizagem, a distorção entre idade e série e a alta

taxa de evasão escolar estão diretamente relacionadas às condições sociais das

famílias dessas crianças e desses adolescentes incluídos e ou excluídos do nosso

sistema educacional.

Para citar dados do Ensino Médio, só em Minas Gerais são 19,3% dos jovens que

estão no contingente da evasão escolar e que estão sendo cooptados pelo tráfico de

drogas; que não vão ter a escolarização necessária para o primeiro emprego; que vão
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ter renda inadequada para sua subsistência e realização de seus sonhos; que terão

menos oportunidades e que precocemente terão suas vidas ceifadas - infelizmente, a

idade média de ingresso no tráfico já é de 11 ou 12 anos, e a expectativa de vida é de

22 ou 23 anos.

Muitas vezes a criança com deficiência não é incluída na escola; muitas vezes o

comportamento agressivo dentro da escola, entre jovens e crianças ou dos jovens em

relação aos educadores, expressa contradições e condicionantes que poderiam ser

estancadas com uma maior integração da rede de proteção social, fora da escola,

com o Sistema Único de Assistência Social - Suas - e o Programa Saúde da Família,

com a ação efetiva dos Conselhos Tutelares, com uma verdadeira rede de atuação

do público e do privado de suporte às famílias, para que elas tenham acesso ao

programa Bolsa-Família e ao Benefício de Prestação Continuada. Por isso é

fundamental que, na política pública de educação, desenvolva-se também uma

preocupação particular com o acompanhamento social das famílias, principalmente

daquelas em situação de vulnerabilidade, para que tenham cada vez mais condições

de promover as exigências básicas do processo educativo no tocante a habitação,

alimentação e vestuário, enfim, de garantir as condições para que essas crianças

tenham capacidade de acompanhar seus colegas em sala de aula.

Por isso, Presidente, aprovei nesta Casa, depois de quatro anos de debates, um

projeto de lei, hoje já transformado na Lei no 16.683/2007, que autoriza o Estado de

Minas Gerais a promover ações de acompanhamento social na rede pública estadual,

no nosso ensino público, principalmente nos Municípios de baixo Índice de

Desenvolvimento Humano e nas regiões de maior vulnerabilidade social.

Defendemos, Presidente, uma política integrada - educação, assistência, segurança

alimentar, saúde e geração de trabalho e renda. Queremos um trabalho

multiprofissional nas escolas, com a presença de psicólogos e assistentes sociais que

acompanhem as famílias das crianças que foram abusadas sexualmente, que

estejam na rota da evasão escolar, que tenham dificuldades de aprendizagem, das

crianças ou jovens que já estejam sendo cooptadas pelo tráfico. Queremos

profissionais que possam acompanhar as famílias que não estão garantindo 85% da

frequência das crianças às escolas e que, assim, estão com seu benefício e sua
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Bolsa-Família com risco de serem cortados. Queremos um trabalho em que o

professor, o Diretor e o Orientador tenham a energia e o tempo liberados para a

construção eficaz de um projeto pedagógico e em que essas situações de promoção

de direitos ou os casos de direitos já violados tenham o atendimento e o olhar

necessários.

É preciso efetivar essa lei em Minas Gerais. Aprovamos, por meio da Comissão de

Participação Popular, no ano passado e neste ano, uma ação no PPAG,

Acompanhamento Social nas Escolas, com previsão de R$1.000.000,00 para serem

aplicados em 2009. Fizemos um acordo com o governo para que esse recurso seja

efetivado no âmbito do programa Poupança Jovem, hoje em implantação em cerca de

nove Municípios. Queremos que assistentes sociais e psicólogos sejam contratados

para trabalhar nas escolas de maior vulnerabilidade, para promover maior integração

da comunidade escolar e auxiliar o corpo técnico da educação, respeitados os

espaços profissionais e as especificidades de cada um. Queremos que esses

profissionais atuem junto ao Centro de Referência da Assistência Social - Cras - e

aos Conselhos Tutelares, que promovam esse acompanhamento familiar, que cada

jovem e criança continue na escola em condições adequadas. Esse jovem que evade

da escola e não tem seu sonho realizado, ou uma porta aberta, é aquele que depois

vai para o centro de internação, que cometerá uma infração e que, além de colocar

em risco sua vida e a do outro, vai custar muito mais ao poder público do que a boa

remuneração a um professor e a um profissional da área social que atue de maneira

integrada em cada escola pública da rede estadual.

Por isso, Sr. Presidente, gostaria muito que o fórum técnico “Plano Decenal de

Educação de Minas Gerais” pudesse também aprovar um reforço para o cumprimento

da lei, até porque ela já existe: a ação no PPAG foi criada e o recurso para iniciar

esse processo está resguardado. Reforço essa proposta. Essa experiência vem

tomando conta do nosso país: o Município do Rio de Janeiro já tem profissionais para

esse tipo de atuação. Tive oportunidade de proferir uma palestra de capacitação para

mais de 150 assistentes sociais e psicólogos, contratados pela Prefeitura para essa

finalidade. Em cidades como Uberlândia e Juiz de Fora, esse processo já está em

implantação. Estive em Betim, na semana passada, e a Prefeita Maria do Carmo
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Lara, no âmbito da experiência da ampliação da jornada escolar, vai contratar

assistentes sociais com essa finalidade, assim como Municípios de outros Estados,

como Limeira e Franca.

Enfim, hoje é imperioso o trabalho articulado de equipes multiprofissionais e de

intersetorialidade nas políticas públicas. Por isso reitero que essa não é uma lei

qualquer, mas uma lei que reforça a permanência e a qualidade do desempenho da

nossa criança e do nosso jovem. Infelizmente nosso Estado apresenta índices de

evasão escolar acima da média; infelizmente o desempenho das escolas públicas em

Minas está aquém das potencialidades do Estado. E não é por falta de dedicação dos

nossos trabalhadores da educação em Minas Gerais, mas porque, além da

valorização dos trabalhadores da educação, além de um projeto pedagógico atrativo,

além das experiências da ampliação da jornada escolar, precisamos também desse

suporte social. Isso porque não se pode cobrar rendimento adequado nas escolas

públicas de uma criança que vive numa família onde não há condições mínimas de

garantir os seus direitos básicos de acolhida, alimentação e vestuário.

Por fim, a par da data 15 de maio, venho cumprimentar os profissionais do serviço

social de Minas Gerais.

O dia 15 de maio é Dia Nacional do Assistente Social, minha profissão, da qual

muito me orgulho. Tenho muita honra em ser Assistente Social concursado da

Prefeitura de Belo Horizonte. Formei-me na PUC em 1987, portanto há 22 anos.

Tenho certeza de que, ao longo dessa trajetória, os milhares de assistentes sociais

têm ajudado a fortalecer e a construir políticas públicas efetivas, sociais, em nosso

Estado. Essa é uma categoria que tem, no projeto ético político do seu código de

ética, talvez as propostas mais transformadoras e as diretrizes mais progressistas de

uma profissão regulamentada em nosso país. Uma profissão que está na saúde, na

educação, na assistência social, no apoio aos movimentos sociais, no Judiciário, no

Ministério Público, na iniciativa privada, nas iniciativas autônomas e que tem

contribuído com outros profissionais para a efetivação de uma verdadeira rede de

proteção social em nosso país, bastante ampliada com o trabalho do Presidente Lula

e do Patrus Ananias, Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que

tive a honra de conhecer como meu professor de Direito Social no curso de Serviço
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Social da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Portanto, meu abraço

afetuoso a cada assistente social, a cada estudante da área de serviço social do

nosso Estado. Aproveitem bem a possibilidade e a oportunidade luminosas que essa

verdadeira rede de proteção social em curso, que aperfeiçoaremos em nosso país,

vem abrindo, do ponto de vista profissional, a cada assistente social do nosso Estado.

Nas pessoas das minhas assessoras Ana Maria, Darquilane e Maíra, assistentes

sociais do nosso mandato, estendo esses cumprimentos a todos aqueles e aquelas,

em maioria, que, ao longo dessa trajetória, têm-nos apoiado na luta pela afirmação

não simplesmente da categoria, por mais importante que seja, mas pela afirmação da

categoria associada à defesa dos direitos dos usuários das políticas públicas que

exigem a presença do assistente social. Muito obrigado, Sr. Presidente, e um grande

abraço a todos os assistentes sociais de Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilberto Abramo em que

solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la ao Deputado Getúlio Neiva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao

orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente Deputado Weliton Prado, caros colegas

Deputados e Deputadas, tento evitar vir à tribuna, mas são tantos assuntos que não

conseguimos ficar sem dar opinião. É preciso dar opinião. Ainda há pouco, o pessoal

estava aqui lutando em defesa dos seus direitos - os funcionários administrativos da

Polícia Civil. Comprometemo-nos com eles a falar ao Vice-Governador na viagem que

fizemos na quinta-feira passada. Conversamos, e ele ficou de fazer uma projeção.

Não mais vejo a turma presente no Plenário, mas fica dada a resposta de que a

conversa foi feita, e o Secretário ficou de realizar um estudo em relação à fixação de

um mínimo um pouco mais condizente com a dignidade humana para os servidores

da área da Polícia Civil.

Em segundo lugar, gostaria de dizer que concordo com meu companheiro

Deputado Weliton Prado no que se refere ao passe estudantil - a meia passagem -,

que está implantado em Teófilo Otôni desde 1983. Trata-se de uma decisão

municipal, mas é claro que esta Casa não pode deixar de fazer seus comentários. É
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impossível que Belo Horizonte continue sendo a única Capital do Brasil que não

consegue meia passagem para os estudantes. Isso é terrível. É preciso que

reforcemos essa luta, por isso a minha solidariedade.

Sr. Presidente, gostaria de verificar uma grande preocupação que tenho com a

Zona de Processamento de Exportação - ZPE - de Teófilo Otôni. Em 1988 foi

publicada uma lei que possibilitava a instalação de ZPEs no Brasil. Publicou-se um

edital, e 17 cidades brasileiras se habilitaram. Na oportunidade, eu era Prefeito da

minha cidade e a habilitamos. Em 1994, o Presidente Itamar Franco assinou o

decreto que criou o Conselho Nacional das ZPEs e, ao mesmo tempo, autorizou o

início das obras da ZPE de Teófilo Otôni. O governo FHC, lamentavelmente, desfez o

Conselho e impossibilitou que fosse feita a ZPE enquanto não se refizesse o

Conselho. Porém, ao longo desse tempo foram alteradas normas jurídicas, e

mudanças foram feitas na legislação brasileira, condizentes com novas realidades

internacionais para exportação. Foi necessário que o Deputado Ademir Camilo

retomasse o processo na Câmara dos Deputados e uma nova lei foi feita e aprovada

na Câmara e no Senado. Finalmente, o Presidente da República, que tinha oposto

veto a 24 artigos dessa lei, depois editou uma medida provisória consertando esses

24 itens. Em Montes Claros, há pouco mais de 30 dias, assinou o decreto criando

novamente o Conselho Nacional que cuidará de autorizar os projetos a serem

implantados na ZPE.

Agora, vem-me uma preocupação, Sr. Presidente. Embora lá tenhamos investido,

da parte do governo do Estado, do governo exatamente de Eduardo Azeredo, cerca

de R$5.000.000,00 para fazer área administrativa e a urbanização inicial da área para

a ZPE, embora esteja tudo pronto na área administrativa, de alfandegamento, de

recepção, descarte de mercadorias, entrada e saída, ainda não temos a área

necessária. E agora, o Ministério de Indústria e Comércio se compromete com

Uberaba a autorizar, no mês de junho, uma nova ZPE. Enquanto lá temos um pouco

mais de 10ha, temos aqui a notícia de que Uberaba coloca à disposição 2.000.000m²

de área administrada e urbanizada, com investimentos da Prefeitura da ordem de

R$10.000.000,00. Se não nos preocuparmos com isso, se a Prefeitura da nossa

cidade não puder fazer esse investimento, certamente a ZPE de Teófilo Otôni poderá
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ficar para depois da ZPE de Uberaba, porque há nessa cidade uma vontade maior,

uma força maior, um desejo maior e não só conversa, blá-blá-blá. O que está

acontecendo em nossa cidade, há algum tempo, o blá-blá-blá em torno da ZPE, é só

conversa fiada. Na verdade, a Zepex, que é a empresa que administra a ZPE de

Teófilo Otôni, está absolutamente falida, com dívida de R$11.500.000,00. Não há

capacidade de se fazerem investimentos. A nossa Prefeitura também está

absolutamente falida, sem nenhuma capacidade de investimento.

Só estou registrando a minha preocupação. Naturalmente, nós que lutamos tanto

pela ZPE, fizemos um contato direto com o Governador do Estado pedindo a ele que

fizesse uma intervenção, que chamasse o Diretor da Zepex a Belo Horizonte para

tentar negociar essa dívida, tentar capitalizar a empresa, buscar uma solução

qualquer. Afinal, foi prometido pelo governo federal pagar indenização à Zepex em

função dos projetos que foram apresentados e que, lamentavelmente, não puderam

seguir porque foi destituído o Conselho Nacional das ZPEs. Há um recurso financeiro

disponibilizado, que a Zepex ganhou contra o governo federal, após entrar na Justiça.

São recursos da ordem de R$20.000.000,00. Mas não vislumbro nenhuma

possibilidade de o governo federal vir a aportar esse recurso ou pagar esse débito,

porque sabemos muito bem que qualquer débito de governo só pode ser pago após a

inscrição do precatório. Não entrou nem em precatório.

Então não tem ainda como negociar esse dinheiro. A minha preocupação é que o

governo do Estado deve - precisa - entrar no processo da ZPE de Teófilo Otôni, sob

pena de termos de esperar chegar à Prefeitura um Prefeito que resolva investir a sua

parte ou que tenha capacidade organizacional para tocar o empreendimento com os

empresários locais. Estamos preocupados em perder essa oportunidade. Falamos,

durante todo o ano passado, em nossa cidade, na televisão, no rádio, nas campanhas

eleitorais, que era perigoso o que estavam fazendo com Teófilo Otôni. Estavam

mentindo para o povo, aliás, prometendo 10 mil empregos diretos e 40 mil empregos

indiretos até dezembro do ano passado, para ganhar as eleições. E ganharam!

Ganharam as eleições, e agora a situação é a do cachorro que sai latindo atrás do

carro. O carro para, e daí? O que ele vai fazer? Ele não sabe o que fazer. Então a

situação é grave, é complicada, é difícil. Levei pessoalmente esse assunto ao
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Governador do Estado, que ficou de chamar os Diretores da Zepex para uma

conversa. A minha preocupação aumenta dia a dia. Com essa crise internacional,

tanto o governo federal quanto o estadual estão perdendo a capacidade de investir

em empreendimentos novos. E esse é um empreendimento novo, diferenciado, para

o qual não há verba orçamentária nem emendas parlamentares suficientes para fazer

a infraestrutura. Se em Uberaba já há 1.000.000m2 disponíveis, se a Prefeitura já

disponibilizou R$10.000.000,00 para investimento, lamentavelmente, em Teófilo

Otôni, não há nenhum centavo para investimento. Então é preciso que nos

preocupemos e exponhamos essas informações.

Não vou falar só sobre esse assunto, meu caro Presidente. Há uma outra questão

que também me preocupa. Voltamos com o Deputado Federal Ademir Camilo e

levamos ao governo federal, ao Ministro da Educação, a proposta de criação da

faculdade de medicina em Teófilo Otôni. O processo foi todo montado com o Reitor.

O Conselho Universitário da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e do

Mucuri aprovou a implantação da faculdade de medicina em Teófilo Otôni, e,

posteriormente, o Deputado Délio Malheiros, com outros Deputados, entrou tentando

puxar a faculdade de medicina para Diamantina. Mais recentemente houve um

entendimento político de que criaríamos duas turmas, uma em Teófilo Otôni e outra

em Diamantina, para que se verificasse posteriormente qual cidade teria maior

envergadura em sua estrutura médico-hospitalar para abrigar os anos finais do curso

de Medicina. Então a situação está assim: Uberaba pode tomar a dianteira na ZPE de

Teófilo Otôni, Diamantina já tomou um pedaço da faculdade de medicina que iria para

Teófilo Otôni.

Há uma outra preocupação minha que talvez não tenha nada a ver com esses dois

assuntos que expus. Trata-se de matéria publicada em 7/5/2009, no jornal “O Globo”,

que diz: “Tribunal de Contas da União flagra 577 políticos inscritos no Bolsa-Família”.

O PSDB reuniu-se no Norte e mostrou a origem do Bolsa-Família, do Bolsa-Renda,

do Bolsa-Escola, do Vale-Gás, que se uniram. O Lula foi muito inteligente e uniu os

três benefícios criados pelo Fernando Henrique e transformou-os em Bolsa-Família,

ampliou o Bolsa-Família, que virou um instrumento político muito importante neste

país. Todos somos favoráveis à continuidade do Bolsa-Família, mas queremos
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também encontrar a porta de saída, para que as pessoas não fiquem eternamente

dependendo de uma esmola, de uma esmolinha, uma ajudazinha. É preciso ampliar

para mais famílias, mas, ao mesmo tempo, criar instrumentos sérios e seguros de

saída para o Bolsa-Família. No entanto queriam defender esse programa, quando

disseram que 577 políticos estão recebendo o benefício. Esses não são políticos de

alto nível, possivelmente são políticos de outro tipo, que não aqueles que frequentam

esta Casa. Posso informar que, quando comecei a fazer a distribuição do Bolsa-

Renda, do Bolsa-Escola, na minha cidade, flagrei o filho de um candidato a Vereador,

do PT, inscrito com toda a sua família no Bolsa-Renda. Então isso pode acontecer,

sim, no Município. Não é culpa do Prefeito nem do Governador nem do Ministro, mas

é um fato natural. O que está faltando? A ansiedade, a volúpia de ampliar o programa

como instrumento eleitoral pelo Ministro não deixa que o Ministério faça a

averiguação dessas famílias, façam pesquisa socioeconômica para verificar se

realmente as famílias que estão sendo beneficiadas são aquelas mais pobres. E há

ainda famílias muito pobres que não estão inscritas no Bolsa-Família.

Essa preocupação de ampliá-lo tem de ser paralelamente trabalhada, ter um

acompanhamento sério do estudo socioeconômico da família, para ver se realmente

pessoas estranhas não estão abocanhando recursos que devem ser destinados aos

mais pobres. Faço esse comentário de defesa do Bolsa-Família, falando sobre a sua

origem e dizendo que é possível, sim, que alguns políticos vagabundos do interior,

gente de mau caráter, possam se autoinscrever no programa. Isso não tira a sua

validade.

O outro assunto, Sr. Presidente, é que ouvimos dizer que os Municípios e os

Estados são gastadores, ampliam a dívida brasileira. O curioso é que o jornal “Valor

Econômico” publicou, no último dia, a seguinte manchete: “Dívida dos Estados e dos

Municípios caem, superávit primário cresce em função da queda da dívida dos

Estados e dos Municípios, mas a dívida do governo federal aumenta”. É curioso esse

cerceamento que o governo federal tem feito aos Estados e aos Municípios,

reduzindo as receitas. A Lei Kandir, por exemplo, não devolve aos Estados nem

sequer um terço do que faturariam de ICMS sobre produtos exportados isentos do

imposto. No ano passado, Minas não recebeu um tostão. O dinheiro da Cide, mais de
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R$600.000.000,00, também não foi repassado - apenas R$146.000.000,00 foram

repassados. Existe, pois, uma apropriação indébita por parte do governo federal dos

recursos que são dos Estados e dos Municípios. O “Valor Econômico” mostra de

forma clara que a dívida dos Estados e dos Municípios caiu e a do governo federal

cresceu, embora as reservas externas em dólar sejam muito grandes em virtude da

exportação, que, por sua vez, inviabilizou um Estado exportador como Minas Gerais -

praticamente 40% da sua receita tem isenção de ICMS para exportação. Tudo isso

reduz a capacidade de exportação do nosso Estado.

Tenho vários assuntos a tratar, Sr. Presidente. O tempo é curto, e solicito paciência

a V. Exa. O editorial do “Estado de Minas” de 7/5/2009 publicou matéria intitulada:

“Reforma ou só armação?”. O que está acontecendo em Brasília? Os Deputados

Federais e Senadores envoltos no mar de lama pela imprensa - o Congresso

Nacional tornou-se uma “geni”, estão jogando tudo em cima da “geni” -, preocupados

com sua reeleição e a garantia dos seus mandatos, estão mudando a legislação para

fazer a lista fechada, onde Presidentes de partidos, diretórios decidem quem será

candidato, quem fica no primeiro, segundo, terceiro ou quarto lugares. Ora, não tenho

medo de enfrentar as eleições, já disputei nove delas, e não quero esconder-me

numa lista fechada. Isso é esconderijo de político safado, sem-vergonha, é o tipo de

política vagabunda. Reforma política às vésperas de ano eleitoral é tentar esconder

Deputado safado, ladrão e sem-vergonha numa lista fechada. Eu não tenho vergonha

de participar de lista aberta, de colocar o meu nome, a minha cara na rua para pedir

voto, reclamar ou reivindicar. Político safado é que tem medo e precisa de lista

fechada. Tenho a certeza de que a maioria dos Deputados desta Casa abomina essa

idéia. Lista fechada!? Vou esconder o meu nome!? Vou esconder a minha

competência, minha capacidade de trabalho!? Não. Só quem tem rabo é que tem de

esconder. Eu não tenho rabo.

De fato, é preciso rever essa questão política que está sendo proposta. Vejo com

bons olhos que, nos últimos 10 dias, várias emissoras de televisão estão discutindo o

assunto com políticos e cientistas políticos, e, pela primeira vez, ao longo de um ano,

aparece a discussão sobre o voto distrital.
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Durante anos e anos, aqui mesmo, nesta Casa, vários Deputados falam em

financiamento público de campanha e lista fechada. A lista fechada é uma aberração,

uma molecagem. Financiamento público de campanha não vai acabar com corrupção

coisa nenhuma. Vai continuar havendo financiamento por fora. Quem conhece

política como nós sabe que todas ou praticamente todas as declarações de despesas

feitas no período eleitoral têm sempre o “por-fora”. Quem não tem o “por-fora” acaba

perdendo a eleição ou tendo dificuldades eleitorais fantásticas. Não se vai evitar, ao

contrário, vai camuflar-se, esconder-se o financiamento privado àqueles que mais se

interessam pela defesa dos interesses daquelas entidades e empresas. Preocupamo-

nos, Sr. Presidente, com essa discussão porque estamos em um ano complicado, um

ano pré-eleitoral; as definições têm de ser feitas até setembro, e esses dois aspectos

da discussão da reforma política nos preocupam. Deveríamos ter mais coragem

cívica para enfrentar esse assunto e discuti-lo com um pouco mais de grandeza. Está

faltando grandeza. Estão fazendo um jogo de gabinete. Está igual ao futebol, os

cartolas estão querendo quebrar seu próprio galho, resolver seu próprio problema.

Quem tem medo de povo não devia mexer com política. Quem não quer mostrar a

cara para o povo devia tomar vergonha e arrumar outra coisa para fazer. Sou

veementemente contrário à lista fechada, veementemente contrário ao financiamento

público de campanha, porque isso já existe. Os programas de rádio e televisão são

pagos pelo governo, e isso já é um estímulo. Não deveriam acabar com o

“showmício”, mas proibir que fossem gastos R$150.000,00 para a Wanessa Camargo

ir a Teófilo Otôni, como o Lula pagou; R$100.000,00 para Chitãozinho e Xororó, por

meio do Banco do Brasil. É isso que tem de acabar. Tem de ser limitado o valor a ser

gasto e tem de ser fiscalizada fortemente cada conta, cada prestação de contas, cada

despesa de cada Deputado, de cada Senador, de cada Prefeito, de cada Vice-

Prefeito, de cada Vereador. Deveriam estabelecer limites. Hoje a legislação eleitoral

permite que se diga quanto vai gastar-se. Vou gastar R$100.000,00 na minha

campanha; o outro diz que vai gastar R$5.000.000,00. Quanto o Juvenil gastou?

Quanto ele mencionou que ia gastar? O candidato diz R$10.000.000,00,

R$20.000.000,00, R$30.000.000,00, R$40.000.000,00, R$50.000.000,00; está dentro

da lei, mas isso é uma aberração. Então, Sr. Presidente, manifestamos nossa ideia
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de forma clara. Não tenho medo de eleição, não tenho medo de andar no meio do

povo, não quero lista fechada e acho que essa discussão tem de espalhar-se pela

Assembleia. Não podemos permitir que apenas os Deputados Federais e os

Senadores discutam isso porque também somos parte desses partidos que estão

representados em Brasília. É preciso que alguém reaja, que alguém diga algo, até

para endossar o que os cientistas políticos começaram a discutir: “vale a pena fazer

financiamento público de campanha?”. Acho que não. Vale a pena fazer lista

fechada? Para um país, para uma democracia que está se abrindo e se consolidando,

acho uma vergonha fazer uma molecagem desse tamanho com o povo brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Domingos Sávio em que

solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o

requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado

Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

todos os que nos acompanham na Casa do povo mineiro ou que nos assistem pela

TV Assembleia, falarei sobre as questões da saúde, mas não posso deixar de

manifestar a minha preocupação e indignação sobre algo que tem que ver com a

vida. Pior, ultimamente, tem tido muito mais que ver com a morte. Refiro-me às

nossas rodovias federais. Ontem os jornais, em especial o “Estado de Minas”

publicava que estamos no quinto mês do ano e as aplicações do Orçamento do DNIT

para melhorar as nossas rodovias não chegavam a 10%. Não faltam serviços para

serem feitos; não faltam denúncias. A cada dia, há notícias tristes nos jornais, com

tragédias e mais tragédias. Hoje, novamente, a matéria é abordada com a cobrança

das promessas do DNIT, uma vez o governo federal promete que, até às vésperas

das próximas eleições, vai tapar os buracos. Deixou-me assombrado essa afirmação.

Na última vez que ouvi o DNIT e o governo federal falarem isso, vivemos uma

avalanche de corrupção, de roubalheira, com contratações e dispensas de licitação

para tapar buracos. O dinheiro deve ter tapado o buraco, o rombo das empreiteiras,

mas as estradas não. O pior que não é simplesmente tapando alguns buracos que se

resolve um problema como esse. A BR-381, especialmente o trecho de Belo
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Horizonte a Governador Valadares, é calamitosa. O Deputado Getúlio Neiva conhece

bem esse trecho. Há poucas semanas, fui a Coronel Fabriciano fazer uma visita ao

Hospital Siderúrgica e enfrentar um problema ao lado daquela comunidade, o que

relatarei em seguida. Fiquei assombrado com a situação do corredor da morte. Cada

vez que vou ali, fico revoltado. O que a BR-381, naquele trecho, gera de riqueza para

o Brasil daria para construir algumas rodovias daquelas por ano; só o que ela gera de

imposto, para fazer uma análise meramente econômica, embora a vida não tenha

preço. O governo federal tem o dinheiro, tem a previsão orçamentária, mas é uma

lentidão. Quantas vezes denunciei desta tribuna a situação da BR-262, de Belo

Horizonte ao Triângulo, principalmente de Belo Horizonte a Bom Despacho?

Felizmente as obras começaram. Já há lá alguns “outdoors” de alguns querendo

assumir a condição de padrinhos. Na verdade, é algo que o governo federal nos deve

há muitos anos. Ficam lá alguns padrinhos para uma obra prometida ao longo de

muitos e muitos anos e que está sendo iniciada agora. Ainda bem que está sendo

iniciada. O que é duro de aguentar é a demagogia em cima desse tipo de obras, que

já deveria estar pronta, e está iniciando agora. A BR-381 tinha de estar sendo iniciada

simultaneamente, pois ambas as rodovias são “corredores da morte”.

Deixo aqui, portanto, este meu desabafo, mais uma vez, em tom de cobrança, pois

é nosso dever. O parlamentar não tem somente a função de legislar, mas de fiscalizar

e de representar, fazendo aqui como o faz, com muita competência, o Deputado

Getúlio Neiva, que neste momento preside esta reunião. Deixo este desabafo

atendendo, aliás, ao pedido das lojas maçônicas de Coronel Fabriciano, que me

procuraram com essa reivindicação, dos diversos clubes de serviços, das lideranças

comunitárias, da Câmara Municipal, que me mostraram o desespero que é trafegar

por essa rodovia. Ainda hoje estão fechando um trecho da rodovia, fazendo mais uma

manifestação.

Na abertura da reunião da AMM, o representante do DNIT disse que essa obra já

está no PAC, mas não soube nem informar como está o projeto, como está o

andamento para a execução da obra. Isso é assustador. É muito fácil fazer

promessas e dizer que está no PAC. Onde está o projeto, a licitação da obra, o

cronograma de execução? Há os recursos. E isso não é por competência maior deste
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ou daquele governo. Do dinheiro que eu, você e todos nós pagamos, do mais humilde

dos cidadãos ao mais abastado, vai quase 70% para o governo federal. O dinheiro

que você paga ao abastecer um carro vai para um grande fundo que está abarrotado

de dinheiro, nas mãos do governo federal, que se gaba de emprestar para o FMI, mas

não consegue tapar os buracos. Agora vem prometer essas obras para até junho do

ano que vem, para as vésperas da eleição do ano que vem. Vai tapar buraco no

período em que pode fazer propaganda.

Não queremos só tapa-buracos: a BR-381 e a BR-262 têm que ser duplicadas. Não

tem cabimento fazer a licitação e deixar Bom Despacho de fora. Se vão fazer a

licitação e existe o dinheiro e a necessidade, não há por que fazer apenas um trecho

de pouco mais de 100km. Deve ir pelo menos até Bom Despacho, onde há o

cruzamento com várias outras rodovias que levam a Martinho Campos, Abaeté,

Pompéu, Morada Nova de Minas, Biquinhas, Dores do Indaiá, Santo Antônio do

Monte, além de um cruzamento que liga com a BR-050. Ali há uma razão técnica,

além da grande população da cidade. Existe o dinheiro, que é nosso, do povo

brasileiro, e não, de um governo momentâneo. Infelizmente, falta vontade política ou

competência. Aí, vêm falar em tapar buracos, o que não tiveram competência para

fazer até hoje.

Queria dirigir-me aos colegas e a quem nos acompanha para fazer uma reflexão

sobre a nossa luta pelas questões da saúde e, ao mesmo tempo, manifestar meu

agradecimento ao Secretário Marcus Pestana e cumprimentar as lideranças de

Coronel Fabriciano. Falava de minha ida e do pesadelo de passar pela BR-381,

naquele trecho mais complicado até João Monlevade. Fui, como tenho feito com

frequência, a Coronel Fabriciano, onde tive a alegria de receber uma homenagem dos

irmãos de maçonaria e a oportunidade de visitar o Hospital Siderúrgica, que passa

por uma crise.

Depois disso, na semana passada, tive uma reunião com o Secretário de Saúde.

Esse Hospital é o maior da cidade, um dos maiores do Vale do Aço e o mais antigo,

pois foi fundado há pouco mais de meio século e, além de realizar internações e

procedimentos pactuados com o SUS, tem um convênio com a Prefeitura e faz o

pronto atendimento, aquela rotina que deveria ser feita em postos de saúde ou em
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um posto 24 horas da Prefeitura e que não o é por não ser esse serviço

disponibilizado pelo Município. Assim, o Hospital presta o pronto atendimento ao

cidadão: um curativo, uma consulta especializada, um atendimento de reidratação,

uma inalação para uma criança com problema respiratório, que acontece muito na

região. Não há internação, não há autorização de internação hospitalar, a AIH. Esse

tipo de atendimento parece barato, mas não é, pois exige por 24 horas plantonistas

de várias especialidades.

O Hospital acaba gastando, para uma cidade com mais de 100 mil habitantes - e

acaba sendo um hospital regional, pois atende seguramente um público de mais de

200 mil pessoas -, algo em torno de R$200.000,00, em virtude do convênio com a

Prefeitura, ou seja, ele desempenha a função do poder público. Para isso, ele recebe

um repasse da Prefeitura, que, por sua vez, é o dinheiro recebido por ela do governo

federal: o chamado PAB, um valor proporcional à população da cidade, para o pronto

atendimento. Esse repasse não é suficiente para cobrir a metade do custo do Hospital

Siderúrgica, e, obviamente, gasta-se mais do que se recebe para um serviço, e

acumula-se prejuízo mês a mês.

Já venho ajudando esse Hospital, pois sei de sua importância para o Vale do Aço,

não só para Coronel Fabriciano, mas também para Timóteo e até mesmo Ipatinga,

cidade que tem um grande e competente hospital. Ali as cidades são muito unidas,

próximas; não é à toa que se constitui a Região Metropolitana do Vale do Aço. Já

conseguimos com nossa ação pessoal uma emenda parlamentar para se

disponibilizar no orçamento o dinheiro para a construção de um CTI no Hospital

Siderúrgica, que por sinal está pronto. Agora, com o apoio da Secretaria de Saúde,

conseguimos R$1.500.000,00 para equipá-lo, o que também já está feito.

Preocupamo-nos com seu custeio. Lá fomos e, após ver essa situação, participamos

de uma reunião com a Deputada Cecília Ferramenta, o Prefeito de Coronel

Fabriciano, ex-Deputado Francisco Simões, os representantes do Hospital, o

Secretário e a Deputada Rosângela Reis, que lá esteve, dedicada e preocupada com

a região.

Cheguei a propor, aliás, que fizéssemos um esforço conjugado, o Município, o

Estado e o governo federal, e que cada um entrasse com uma parte para uma verba
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extra. Conseguimos sensibilizar o Secretário de Saúde, Marcus Pestana, que

determinou que uma comissão analisasse a situação. E, na semana passada, ele me

comunicou que estava atendendo a essa reivindicação nossa e das lideranças de

Coronel Fabriciano e disponibilizando um adicional de R$100.000,00 por mês para o

atendimento de urgência; e que, obviamente, esperava que os outros entes do

governo federal também entrassem com uma contrapartida para socorrer o Hospital,

não deixando que ele fosse fechado. Na ocasião, cheguei a propor diretamente ao

Prefeito que também participasse, mas ele, prontamente, disse: “não coloco nem

mais um centavo” - embora aquilo que é colocado hoje não seja do Município, mas,

sim, um repasse de dinheiro que vem do governo federal, passa pelo caixa da

Prefeitura e vai para o hospital. Não pode colocar nem um centavo do Município, mas

também não podemos deixar o Hospital fechar. E, aí, graças a Deus, temos essa

notícia boa para a população. O governo do Estado, que já tem sido parceiro, vai

ampliar a parceria a fim de termos o prosseguimento do atendimento no Hospital

Siderúrgica.

Deputado Getúlio Neiva, o nosso tempo está curto, e não vou abordar os outros

assuntos. Porém não posso deixar de falar da nossa grande luta, que vejo com muita

felicidade. Estamos próximos de conquistar uma vitória histórica, que é a de termos,

em Divinópolis, um hospital público. Imaginem uma cidade como Divinópolis, cidade-

polo de uma região enorme. Só a sua população passa hoje de 220 mil habitantes e

se encontra na condição de cidade-polo de uma população de mais de 1 milhão de

habitantes, mas não tem nenhum hospital público. Graças a Deus, temos um grande

hospital filantrópico, o Hospital São João de Deus, uma referência. Eu sempre tive

aqui a preocupação de estar ao lado, apoiando esse Hospital. Conseguimos garantir

o Pro-Hosp, que o vem ajudando a ampliar e a melhorar suas instalações. E agora

também estaremos ao lado do Hospital São João de Deus para um projeto de

ampliação arrojado, que está em andamento. Estamos ao lado, ainda, do Hospital do

Câncer, pelo qual temos um carinho especial, e estamos lutando para que tenha mais

um acelerador nuclear.

Enfim, não há um hospital público em Divinópolis. E, aí, faltam vagas para internar

as pessoas pelo SUS. Quando eu era Prefeito, construí um pronto-socorro, mas ele



____________________________________________________________________________
586

está virando hospital, porque a pessoa fica internada lá. Porém essa não é a função

do pronto-socorro, que acaba virando um pesadelo, pois está tentando, pela ausência

de um hospital público, suprir essa falta - mas não vai supri-la.

Então, agora que conseguimos o apoio do Governador Aécio Neves quanto ao

suporte financeiro, estamos numa etapa adiantada, em parceria, em harmonia,

trabalhando com o Deputado Doutor Rinaldo, nesta Casa, e com o Prefeito Vladimir,

que acabou de nomear duas comissões. Uma, está avaliando a possibilidade de se

comprar um hospital pronto, que poderá entrar em funcionamento como hospital

público em curto prazo. Mas isso tem de ser bem analisado, porque queremos tomar

a decisão mais acertada. A outra comissão está analisando terrenos e opções de

construção.

Enfim, estamos trabalhando para que, no curto prazo, tenhamos mais ofertas de

leitos, não só para a população de Divinópolis, mas para que a região saia do

sofrimento de ter alguém precisando de internação e não ter vaga. A exemplo disso,

também estamos trabalhando para viabilizar, em Passos, um sonho e uma

necessidade dessa comunidade: o Hospital do Câncer de Passos. Apresentei uma

emenda de R$200.000,00 e espero que, em breve, o governo comece a liberar as

emendas dos Deputados. Essa emenda ajudará na obra, que está sendo feita não só

com o apoio do povo de Passos, mas também do povo de Piumhi, de toda a região

do Sudoeste e do Sul de Minas. Vamos estar ao lado do Secretário de Estado, da

comunidade e da direção do Hospital, a fim de garantir também o acelerador nuclear -

um equipamento caro, mas sem o qual não há como uma unidade como essa

funcionar -, e isso já está sendo encaminhado.

Portanto, estejam certos, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, há uma

área que defendo muito, e sou conhecido por isso: a agropecuária, o produtor rural,

os Municípios, porque fui Prefeito. Mas há dois temas que são minha preocupação

permanente: saúde e educação. É claro que, em atividade pública, segurança, meio

ambiente, tudo isso requer a atenção de todos nós, assim como a cultura, que para

mim sempre foi uma bandeira nesta Casa, pois fui o autor da lei que criou o Fundo

Estadual de Cultura. Não há como pensar o Estado, a organização pública, o serviço

público sem enfrentarmos estes dois grandes desafios: melhorar o atendimento na
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área da saúde e melhorar a educação, as instalações das escolas, valorizar os

professores e o pessoal administrativo, que se encontra numa luta que já abracei.

Portanto, termino aqui as minhas palavras agradecendo o tempo que me foi

concedido. Em outra oportunidade, falarei sobre as cooperativas de leite, que vivem

um problema em razão de uma empresa paulista ter deixado de pagar mais de

R$50.000.000,00. Estou batalhando, junto ao BDMG, por linhas especiais de

financiamento para várias cooperativas de leite, a fim de que possam continuar este

trabalho importantíssimo de apoio aos produtores rurais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Almir Paraca em que

solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o

requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado

Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

público aqui presente, público que nos acompanha pela TV Assembleia, volto à

tribuna para fazer um registro muito importante: daqui a alguns instantes inicia-se, no

Congresso Nacional, mais particularmente no Senado Federal, a vigília pela

Amazônia.

Gostaria de ler um artigo da ex-Ministra Senadora Marina Silva, que fez um relato e

também avaliou e analisou a importância e adequação dessa vigília: (- Lê:) “Nesta

quarta-feira à noite, haverá no Senado uma vigília em favor da preservação da

Amazônia. A ideia começou a tomar corpo com a reação inconformada da atriz

Christiane Torloni diante da dificuldade de dar consequência ao abaixo-assinado

Amazônia para sempre, com mais de 1 milhão de assinaturas, encabeçado por ela,

Vítor Fasano e Juca de Oliveira. Em conversas com os Senadores Cristovam

Buarque e Ideli Salvatti, surgiu a ideia da vigília, encampada por um grupo de

Senadores e apoiada pelo Presidente do Senado, José Sarney. Esse ato será

importante também por lembrar ao Brasil o Congresso parceiro da população, no

momento em que, com justa indignação, muitos chegam a considerá-lo irrelevante, e

por lembrar ao Congresso o seu papel central de batalhar pelas demandas da maioria

da sociedade. O momento é crucial. Movimentos agressivos no governo, no próprio

Congresso e em setores empresariais empenham-se em jogar no lixo décadas de
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construção de um arcabouço jurídico ambiental moderno, compatível com o

conhecimento alcançado sobre a relação indissolúvel entre equilíbrio ambiental e

desenvolvimento justo e duradouro. Há um risco na vigília: o de virar paisagem. Um

evento no qual muitos declarem seu extremo amor à Amazônia, mas literalmente da

boca para fora.

Não dá mais para fazer de conta e, na prática, agir para promover interesses que

insistem em ignorar a necessidade de cumprir a legislação ambiental. Esse jogo está

esgotado, como bem demonstram os últimos e enfáticos sinais que vêm da

população. Além do número de assinaturas no manifesto dos artistas, o ‘site’

GloboAmazônia contabiliza, em apenas oito meses, mais de 45 milhões de protestos

contra queimadas e desmatamento. Isso dá a média de mais de 5 milhões de

protestos por mês ou cerca de 180 mil protestos por dia, ou quase 8 mil protestos a

cada hora. E ainda há a recente pesquisa Datafolha/Amigos da Terra, que já

comentei neste espaço, segundo a qual 94% querem parar o desmatamento, contra

apenas 3% que permitiriam mais desmatamento para aumentar a produção agrícola.

Ou seja, a população sabe o que quer. O que falta para seus representantes

entenderem e atenderem seu clamor? É preciso cuidar para que a vigília não sirva à

celebração de consenso retórico, vazio. Que ela tenha a força de colocar à mesa

compromissos reais, sem dubiedades, sem discursos de uma única noite. Como, por

exemplo, aprovar os projetos de lei que promovem a proteção e o desenvolvimento

sustentável da Amazônia e que se encontram engavetados, como é o caso do que

cria o FPE Verde e tantos outros.”

Esse, Sr. Presidente, é o artigo publicado nos últimos dias, salvo engano, no

domingo, no jornal “Folha de S. Paulo” pela Senadora Marina Silva. Gostaríamos de

registrar que toda essa abordagem da Ministra Marina Silva cabe perfeitamente ao

cerrado, que é o principal bioma de Minas Gerais, de vários outros Estados do

Centro-Oeste, do Sudeste e mesmo de parte do Nordeste do Brasil. O cerrado, assim

como a Amazônia, vem sendo também sistematicamente ameaçado,

sistematicamente agredido. Infelizmente as nossas reservas, os nossos parques, as

nossas unidades de conservação ambiental do cerrado são muito pequenas, cobrem

uma área muito pequena dessa vasta extensão. Ele é o bioma que mais foi agredido
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nos últimos anos, nas últimas décadas, com o processo de ocupação, de

implantação, principalmente do agronegócio no nosso país. Vale lembrar que o

cerrado é a caixa d’água do Brasil. A grande maioria das grandes bacias hidrográficas

tem nas nossas veredas, nas nascentes do cerrado, os principais pontos de

abastecimento, de coleta, de armazenamento do lençol e de abastecimento das

grandes bacias hidrográficas brasileiras. Lembro aqui as bacias do Rio São

Francisco, do Rio Paracatu, do Rio Urucuia, onde militamos de maneira mais firme,

com uma presença maior. Temos trabalhado para garantir a preservação ambiental

do nosso cerrado, atuado para auxiliar, na disseminação de práticas, de formas de

manejo, o público principal, que são os produtores rurais, os agricultores familiares,

aqueles que, ao manejar água e solo de forma correta, poderão efetivamente auxiliar

na revitalização dessa grande bacia que é a do Rio São Francisco, o Rio da

Integração Nacional.

Estamos agora, por exemplo, com uma frente em defesa das barraginhas,

tecnologia social que, de tão simples que é, no início muitos não acreditavam nela, na

difusão dessa ideia, não lhe davam valor, achavam que isso era estragar o terreno,

fazer buraco no terreno. Hoje já estamos com os primeiros resultados concretos:

diversos cursos d’água foram revitalizados e nunca mais cortaram, nunca mais

secaram.

As barraginhas ganharam, então, reconhecimento e importância e hoje são objeto

de diversas políticas públicas por parte dos governos estadual e federal. Agora

mesmo acabamos de celebrar, com o Consórcio Intermunicipal do Vale do Urucuia,

um convênio com a Codevasf para realização de 13 mil barraginhas na bacia do Rio

Urucuia. E acompanhamos de forma atenta, auxiliando com informações e ajudando

a mobilizar algumas organizações que participam de sua elaboração, um edital do

PNUD, com o Ministério do Meio Ambiente - que vai alcançar 12 Municípios da bacia

do Rio Paracatu -, em cujo arcabouço recomenda-se a utilização de tecnologias

sociais, entre as quais o próprio edital inclui as barraginhas, apresentando-as como

uma tecnologia adequada para o controle de processos erosivos, proteção de

nascentes, revitalização de áreas degradadas e de proteção ambiental.
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Mas o artigo da Ministra Marina Silva, Presidente, dialoga também com uma grande

preocupação dos ambientalistas de maneira geral, referindo-se principalmente a

algumas propostas que, tramitando no Congresso Nacional, querem de alguma

maneira, como diz a própria Ministra em seu artigo, jogar por terra esse arcabouço

jurídico de defesa ambiental, duramente conquistado ao longo dos últimos anos e

fruto de muito debate, participação e movimentação por parte daqueles que há muitos

anos defendem essa postura, que hoje ganha corpo no Brasil e no mundo, do

cuidado com as questões ambientais. O aquecimento global e as mudanças

climáticas estão aí, demonstrando a correção daqueles que, por antecipação,

assentados em pesquisas, evidências e conceitos hoje já bem consolidados - como o

conceito do desenvolvimento sustentável, efetivamente ainda em construção -,

defendiam a proteção ambiental.

Mas que ofensiva é essa que está no Congresso Nacional? Gostaríamos de

relacionar algumas. A Senadora Kátia Abreu, da Confederação Nacional da

Agricultura, é autora de projeto de lei que anula o Plano Nacional de Combate ao

Desmatamento. Parece-me inacreditável: como uma Senadora pode propor, por uma

iniciativa, que simplesmente se jogue por terra, anule-se toda uma organização, um

arcabouço consolidado no Plano Nacional de Combate ao Desmatamento? Há

também a Medida Provisória no 422, em que se autoriza o governo a passar para

mãos privadas áreas de até 1.500ha, sem licitação; a Medida Provisória no 458, em

que se pretende legalizar áreas que foram griladas. E há 18 outros projetos de

decretos legislativos nessa área, também na linha que ameaça a legislação ambiental

já consolidada. Há ainda toda uma discussão a respeito de créditos oferecidos pelo

BNDES sem o devido cuidado para evitar que empréstimos desse Banco alcancem

empresas do setor agrícola e pecuário sob suspeita de denúncias de desmatamento

ilegal.

São questões importantes, que também chegam aqui. Temos visto muitos colegas

nesta Casa questionando, por exemplo, as áreas de proteção permanente e

pronunciando-se sobre o “absurdo” que representa o fato de que 20% da propriedade

tenham que ser preservados como reserva legal. Entendemos que isso é o mínimo, o

básico.
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É preciso garantir que a natureza seja preservada efetivamente, que descanse e

que os tratos de rotação de cultura, uma técnica antiquíssima, que deve ser

recuperada, tenha o alcance devido para fazermos frente a esse desequilíbrio

ambiental, tão presente nos tempos atuais.

Sr. Presidente, queremos ainda trazer uma informação interessantíssima, a

iniciativa do MEC de certificar o saber não formal. Trata-se daquele saber que não é

acadêmico, que não é construído nem consolidado nos centros de pesquisas,

universidades e instituições formais que elaboram o conhecimento. Aquele saber que

nasce da experiência cotidiana, do aprendizado, que vem da escola da vida, que é

adquirido ao se executarem as tarefas e desenvolverem-se as ações. O MEC fará

isso por meio da Secretaria de Educação Profissional Tecnológica, que coordena

todo ensino profissional tecnológico no País nas antigas escolas técnicas, hoje

Institutos Federais de Educação e Tecnologia - Ifets -, que estão sendo disseminados

por todo País e alcançarão 354 unidades até o final de 2010, ampliando

significativamente o alcance dessa rede. Aliás, em Paracatu e Arinos estamos prestes

a inaugurar, com a presença do Presidente Lula, duas unidades dos Ifets, que vão

revolucionar a oferta do ensino técnico profissionalizante.

A ideia é muito bem-vinda porque pretende adotar um sistema de avaliação para

aqueles que têm o domínio de um conhecimento, por exemplo, um pedreiro, um

ajudante de pedreiro ou carpinteiro, assim como tantos outros profissionais que

adquiriram seu conhecimento no trabalho e não passaram por nenhuma escola. Na

sua maioria, esses profissionais não tiveram oportunidade de estudar e aprenderam

seu ofício justamente porque tiveram que ir à luta e ganhar a vida trabalhando, e não

tiveram a oportunidade de entrar em uma escola formal e ter reconhecido seu saber

por meio de um diploma legal que reconhecesse o saber que já detinham.

Há quatro experiências-piloto: em São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Norte

e Mato Grosso. O que se espera é a ampliação dessa iniciativa para as 354 unidades

da rede federal de educação tecnológica no País, até o final de 2010. Queremos

louvar essa iniciativa e desejar que seja coroada de sucesso, e que o saber informal,

tradicional, que vem das comunidades, de domínio público e do cidadão comum

possa ser analisado, medido, avaliado e certificado. Muito obrigado.
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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, do Projeto de Lei nº 2.715/2008 e, em 2º turno, dos Projetos de Lei nºs

2.354 e 2.592/2008, uma vez que permaneceram em ordem do dia por 6 reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária

de logo mais, às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para as

especiais de amanhã, dia 14, às 8h30min 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 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/5/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

Fase: Palavras do Sr. Presidente - Chamada para recomposição de quórum;

existência de número regimental para a continuação dos trabalhos - Discussão e

Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Luiz Humberto Carneiro;

aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação do requerimento -

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.358/2008; aprovação na forma do

Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1 - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

1.621/2007; aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.689/2007;

aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei

nº 2.324/2008; aprovação na forma do vencido em 1º turno; verificação de votação;

inexistência de quórum para votação; anulação da votação; questões de ordem;

existência de número regimental para votação; renovação da votação do projeto;

aprovação; verificação de votação; inexistência de quórum para votação; anulação da

votação - Questão de ordem - Encerramento.
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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. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes -

Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -

Deiró Marra - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Doutor Rinaldo - Elmiro Nascimento -

Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo -

Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -

Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -

Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes -

Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy

Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio -

Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

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

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

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.
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Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião o Projeto

de Lei nº 972/2007, que recebeu emenda na ordinária realizada hoje, à tarde, e foi

devolvido à Comissão de Saúde, para parecer.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta,

a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para

a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Hely Tarqüínio) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 40 Deputados. Portanto, há quórum

para a continuação dos trabalhos.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Luiz Humberto Carneiro,

solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº

2.358/2008 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 Padre João - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que não registraram sua presença no painel que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Deputado Antônio Genaro - Sr. Presidente, não consegui registrar meu voto, que

é “sim”.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 38 Deputados, que, somados a

esta Presidência, perfazem o total de 39 parlamentares presentes. Está, portanto,

ratificada a aprovação do requerimento de inversão de pauta do Deputado Luiz

Humberto Carneiro.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.358/2008, do Governador do Estado,

que autoriza 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 Comissão de Justiça conclui pela



____________________________________________________________________________
595

constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com a Emenda nº 1, que apresenta. Em

votação, o Substitutivo nº 1, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a

Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se

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

Lei nº 2.358/2008 na forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1. À Comissão de

Fiscalização Financeira.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.621/2007, do Deputado Paulo Guedes,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Francisco o imóvel que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.

Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.689/2007, do Deputado Carlos

Mosconi, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Poços de Caldas o

imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação

do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em votação, o projeto. As Deputadas e

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

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.689/2007 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.324/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Rita de Caldas o

imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação

do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em vota ção, o projeto. As Deputadas e

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

O Deputado Carlin Moura - Verificação de votação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que não registraram sua presença no painel que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
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O Sr. Presidente - Votaram apenas 33 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação. A Presidência a torna sem efeito.

Questões de Ordem

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, peço a V. Exa. que renove a

verificação de votação, pois o Deputado que solicitou a verificação de votação votou

na primeira votação, pediu a verificação e seu voto não constou no painel. E, com o

seu voto, seriam 34 Deputados. Fantasma não vota e não tem fala nesta Casa. Se a

pessoa está presente tem de fazer jus a isso e, caso peça a verificação, tem de votar.

Se os outros Deputados não quiserem votar, não votem, mas esse Deputado tem de

votar.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Alencar da Silveira Jr. que

não computou a presença do Deputado Carlin Moura porque não seria atingido o

quórum para votação.

O Deputado Braulio Braz - Sr. Presidente, pela ordem. Solicito a renovação da

votação, pois vemos que há mais de 40 Deputados presentes. Seria uma falta de

consideração com os nobres colegas encerrar a reunião, pois ainda há outros

projetos na pauta.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que já se configurou o quórum

para votação e vai renovar a votação do projeto. Em votação, o projeto. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado.

O Deputado Carlin Moura - Verificação de votação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que não registraram sua presença no painel que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Deputado Ronaldo Magalhães - Sr. Presidente, o meu voto “sim” não foi

computado.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram apenas 33 Deputados. Portanto, não

há quórum para votação. A Presidência a torna sem efeito.
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Questão de Ordem

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, estamos sendo convidados

para discutir a nossa proposta da unificação dos mandatos em várias faculdades em

Belo Horizonte. Entendo que, depois de receber o apoio da Juventude Socialista do

PDT, em Minas Gerais e em nível nacional, o nosso movimento vem crescendo

muito, Sr. Presidente. Então, fica aqui o apelo deste Deputado, que faz parte dessa

frente superpartidária, para que entreguemos ao Ouvidor da Câmara dos Deputados,

Deputado Mário Heringer, nosso abaixo-assinado, que hoje conta com mais de 50 mil

assinaturas. Estamos colhendo as assinaturas desde o dia 25, após esta Casa

realizar um debate sobre a crise mundial e do Brasil. Mas em hora nenhuma foi

discutida a crise política. Sr. Presidente, faço um apelo a toda a sociedade mineira, a

todos os cidadãos para que ingressem na nossa página na internet, no “site”

www.eleicoesunificadas.wordpress.com para dar a sua opinião, a sua sugestão, para

fazer um relato dos acontecimentos, porque tenho certeza absoluta de que, se a

sociedade quiser, Sr. Presidente, teremos neste país as eleições unificadas e uma

economia, de dois em dois anos, de R$700.000.000,00. Setecentos milhões que

poderão ser aplicados na saúde, setecentos milhões que se gastam de dois em dois

anos, que poderão ser aplicados na moradia popular, setecentos milhões nos

programas sociais. E não podemos desperdiçar essa economia em um País em crise,

um País com dificuldade financeira, Sr. Presidente. Com eleições únicas neste país,

teremos, sem dúvida, o fortalecimento dos Partidos. Quero lembrar, Sr. Presidente,

Deputados desta Casa e telespectadores da TV Assembleia, TV esta que criamos há

mais de 10 anos, que, com a unificação das eleições, votando de Presidente da

República a Vereador, teremos o fortalecimento dos Partidos. Em Minas Gerais, em

mais de 15 Municípios, houve coligação do PSDB com o PT. Se isso acontecesse, Sr.

Presidente, em hora nenhuma teríamos essas coligações. Teríamos Partidos fortes

no País, teríamos, acima de tudo, a seriedade no momento político. As propostas e

os pensamentos dos Partidos seriam respeitados, Sr. Presidente. Por isso defendo

esse movimento não político, mas um movimento da sociedade mineira. Temos neste

“site” vários comentários. Hoje explicava a alguns colegas Deputados que os

comentários eram até interessantes. A população não aguenta mais, ninguém
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aguenta mais eleições de dois em dois anos, Sr. Presidente. Por isso mesmo está na

hora de o Congresso ver com seriedade os 38 projetos que ali estão. Devemos ter a

solução pelo menos de um. Ninguém quer a prorrogação de mandato de Lula, de

Aécio ou de nenhum Deputado, mas a unificação desses mandatos. Com certeza isso

pode ser discutido pelo Congresso com o apoio da sociedade, Sr. Presidente. Aí fica

o meu apelo para que entrem no “site” www.eleiçõesunificadas.wordpress.com, e

teremos, sem dúvida nenhuma, a opinião do povo mineiro, do povo belo-horizontino e

do povo brasileiro. Entrem nessa luta, porque tenho a certeza de que ela é de todos

os mineiros. Ninguém, Sr. Presidente, aguenta eleições de dois em dois anos. O

Brasil para de dois em dois anos porque há a eleição municipal e, depois de dois

anos, a eleição nas esferas federal e estadual. Ninguém aguenta mais, Sr.

Presidente. Não aguentamos mais essa paradeira de dois em dois anos e o

desperdício do dinheiro público, lembrando que o Brasil para. Muito obrigado, Sr.

Presidente e Deputados desta Casa. Por favor, entrem nesse “site” e participem

dessa campanha que entregaremos ao Ouvidor da Assembleia e ao da Câmara dos

Deputados, Deputado Mário Heringer, para que o Congresso crie uma norma de

discussão da crise. A grande crise que temos no Brasil é a política. Muito obrigado,

Sr. Presidente.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a especial de amanhã, dia 13, às 9 horas, e para a extraordinária

também de amanhã, às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como

para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.

Levanta-se a reunião.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA EXECUÇÃO DAS

PENAS NO ESTADO, EM 23/4/2009

Às 10h14min, 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
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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 Delvito Alves em que

solicita seja realizada visita, seguida de audiência pública, no Município de Unaí para

discutir a questão da execução das penas no Noroeste de Minas; e Durval Ângelo em

que solicita que seja ouvido nesta reunião a Sra. Marina Lage Pessoa da Costa,

Defensora Pública, e Fabiano Torres Bastos, Coordenador de Política Prisional da

Defensoria Pública. A Presidência interrompe os trabalho ordinários para ouvir a Sra.

Marina Lage Pessoa da Costa, Defensora Pública, e Fabiano Torres Bastos,

Coordenador de Política Prisional da Defensoria Pública, que são convidados a tomar

assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Durval Ângelo, 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, 24 de abril de 2009.

João Leite, Presidente - Durval Ângelo - Delvito Alves - Wander Borges.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/5/2009

Às 9h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Chico Uejo, Padre João, Ronaldo Magalhães e Sebastião Costa, membros da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Vanderlei Jangrossi.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara

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

Uejo, 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 Desembargador Sérgio Antônio de Resende, Presidente do Tribunal de

Justiça do Estado, em que informa sobre as instalações de varas nas Comarcas de

Paraopeba e da região do Barreiro e sobre a instalação da Comarca de Pains, em

resposta ao Requerimento nº 3.434/2009, desta Comissão. O Presidente acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 3.227, 3.235, 3.239, 3.247 e 3.250/2009 (Deputado

Gilberto Abramo); 3.226, 3.229, 3.237 e 3.248/2009 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

3.219, 3.225, 3.236, 3.240 e 3.245/2009 (Deputado Delvito Alves); 3.218, 3.220,

3.222, 3.223, 3.231 e 3.246/2009 (Deputado Ronaldo Magalhães); 3.228, 3.234,

3.241 e 3.254/2009 (Deputado Sebastião Costa); 3.221, 3.224, 3.230, 3.243, 3.251 e

3.253/2009 (Deputado Chico Uejo); e 3.232, 3.233, 3.238, 3.242, 3.244, 3.249 e

3.252/2009 (Deputado Padre João). 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 informa que continua em discussão o parecer

do relator, Deputado Delvito Alves, sobre o Projeto de Resolução nº 3.168/2009, que

conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. Submetido a

votação, é rejeitado o parecer. Nos termos do art. 138, § 3º, do Regimento Interno, o

Presidente designa como novo relator da matéria o Deputado Chico Uejo. Após

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela

antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade dos Projetos de Lei nºs 378/2007 e

3.203/2009 (relator: Deputado Ronaldo Magalhães, o segundo em virtude de

redistribuição). É convertido em diligência à Secretaria de Saúde e à Associação

Médica de Minas Gerais o Projeto de Lei nº 2.462/2008 (relator: Deputado Chico

Uejo). Os Projetos de Lei nºs 3.010 e 3.018/2009 são retirados da pauta, atendendo-

se, respectivamente, a requerimentos do Deputado Chico Uejo e da Deputada Ana

Maria Resende, aprovados pela Comissão. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade dos Projetos de Lei nºs 3.040/2009 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:

Deputado Padre João) e 3.226/2009 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). São
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convertidos em diligência à Seplag o Projeto de Lei nº 3.216/2009 (relator: Deputado

Dalmo Ribeiro Silva); à Seplag e ao Prefeito Municipal de Santo Antônio do Amparo o

Projeto de Lei nº 3.218/2009 (relator: Deputado Ronaldo Magalhães); à Seplag e ao

Prefeito Municipal de Martinho Campos o Projeto de Lei nº 3.221/2009 (relator:

Deputado Chico Uejo); à Seplag e ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte o Projeto

de Lei nº 3.227/2009 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 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

pareceres que concluem pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos

Projetos de Lei nºs 2.973/2009 com a Emenda nº 1 e 3.224/2009 (relator: Deputado

Chico Uejo); 3.121/2009 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 3.219 e 3.225/2009,

este com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de

redistribuição); 3.220 e 3.231/2009 (relator: Deputado Ronaldo Magalhães);

3.233/2009 (relator: Deputado Padre João); 3.235/2009 (relator: Deputado Chico

Uejo, em virtude de redistribuição). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a

votação, é aprovado o requerimento em que se solicita seja baixado em diligência ao

autor o Projeto de Lei nº 3.232/2009. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

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

Sala das Comissões, 12 de maio de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João - Sebastião Costa - Gilberto Abramo -

Chico Uejo - Ronaldo Magalhães.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/5/2009

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo

Valadares, Adalclever Lopes, Irani Barbosa, Rêmolo Aloise e Juarez Távora,

membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, a Deputada Maria

Tereza Lara e os Deputados Antônio Júlio, Ivair Nogueira e Fábio Avelar. Havendo
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número regimental, o Presidente, Deputado Gustavo Valadares, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rêmolo Aloise,

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

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

reunião se destina a obter esclarecimentos sobre a obra da Autopista Fernão Dias

S.A. - OHL Brasil; a conclusão da alça que liga a Usifast à BR-262; a instalação de

radares na BR-381; a estatística elaborada pela Polícia Rodoviária Federal do Estado

de Minas Gerais sobre os trechos da BR-381 onde ocorre o maior número de

acidentes; a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e a 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 3.172/2009

(Deputado Gustavo Valadares), e 3.190/2009 (Deputado Djalma Diniz) em turno

único. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Lessandro

Lessa, Secretário de Planejamento do Município de Betim; Cleanto Pedrosa,

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, representando o Sr. José do

Carmo Dias, Secretário de Infraestrutura do Município de Betim; o Sr. Silvio Araujo,

Gerente de Engenharia, representando o Sr. Nelson Machado, Coordenador de

Engenharia da Autopista Fernão Dias S.A.; o Sr. Fernando Milléo, Gerente de

Tráfego, representando o Sr. Ricardo Silva, Coordenador Jurídico da Autopista

Fernão Dias S.A.; e Maurício Las Casas e João Vieira, advogados, que são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado

Ivair Nogueira, 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. Após

discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação com a Emenda nº 1, no 1º

turno, do Projeto de Lei nº 2.980/2009 (relator: Deputado Irani Barbosa). O Projeto de

Lei nº 2.987/2009 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado

Rêmolo Aloise, aprovado pela Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
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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 3.617, 3.618, 3.624, 3.630, 3.634 a 3.636, 3.638 a 3.644/2009.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos dos Deputados Fábio Avelar em que solicita seja

convidada a Diretoria da Agência Metropolitana para apresentação, nesta Comissão,

do planejamento das ações e metas previstas para os próximos anos; Juarez Távora,

Ivair Nogueira e Deputada Maria Tereza Lara em que solicitam seja pedido à Diretoria

da OHL-Brasil o envio a esta Comissão dos projetos executivos, editais e cópias dos

contratos relativos às obras da alça viária de Betim; e seja realizada visita desta

Comissão à Diretoria da OHL-Brasil a fim de requerer agilidade à execução das

obras; Célio Moreira em que solicita seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo

Horizonte pedido de informações sobre o investimento de R$55 milhões necessário

para as obras dos Córregos Olaria e Jatobá, bem como se o respectivo investimento

se encontra disponível nos cofres da Prefeitura; e pedido de providência para que

seja criada uma comissão, composta por membros das comunidades e do Movimento

Barreiro Vivo, para acompanhamento das obras que serão realizadas na região do

Barreiro; e à Prefeitura Municipal de Contagem pedido de providência para

atendimento das famílias residentes na Vila Tereza Cristina, antiga Sapolândia,

atingidas pelas recentes enchentes dos dias 31/12/2008 e 22/1/2009; Juarez Távora

em que solicita seja encaminhado ao Superintendente Regional do DNIT pedido de

providências para a realização de estudos sobre as intervenções necessárias no Km

587 da BR-040, a fim de desobstruir a entrada do sítio denominado Braga, no

Município de Congonhas; e no km 596 da BR-040, na travessia do Bairro do Pires, no

Município de Congonhas, a fim de garantir segurança ao local; Ivair Nogueira em que

solicita seja encaminhada a Sra. Joelma Matos Medeiros, Diretora da Articulação

Comunicação e Marketing Ltda., manifestação de congratulações pelo 12º aniversário

da agência de publicidade, sediada no Município de Betim; Rosângela Reis em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública desta Comissão, em conjunto com

a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, no Município de Belo
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Oriente, para discutir o plano de construção do aeroporto da Usiminas e as possíveis

consequências da obra relativas ao transporte e ao meio ambiente; e Maria Lúcia

Mendonça em que solicita seja realizada reunião de audiência pública desta

Comissão para debater e propor providências que garantam melhorias na segurança

da Rodovia BR-040, no trecho que liga Belo Horizonte a Juiz de Fora, e sobre a

construção do novo viaduto que substituirá o atual Viaduto Vila Rica. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2009.

Gustavo Valadares, Presidente - Juarez Távora - Célio Moreira.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/5/2009

Às 9h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Antônio Genaro, Ruy Muniz e Vanderlei Miranda, membros da supracitada Comissão.

Está presente, também, o Deputado Carlos Gomes. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Antônio Genaro, dispensa a leitura da ata

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e

votar proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofícios dos Srs.

Adalberto José Rodrigues Filho, Juiz de Direito da Comarca de Pitangui, e Joaquim

José Miranda Júnior, Promotor de Justiça, publicados no “Diário do Legislativo” em

5/5/2009. Registra-se a presença do 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 votação, cada um por sua vez, são

aprovados requerimentos dos Deputados Weliton Prado e Durval Ângelo em que

pleiteiam sejam solicitadas ao Governador do Estado providências para que se

destinem viaturas e se aumente o efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo

de Bombeiros Militar no Município de Patrocínio; Vanderlei Miranda em que pleiteia

sejam solicitadas à Ministra-Chefe da Casa Civil providências para a realização de
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estudos visando a elaboração de projeto de lei que anistie os débitos de natureza

habitacional com a União; Ruy Muniz em que pleiteia sejam solicitadas à Ministra-

Chefe da Casa Civil providências para a realização de estudos que viabilizem o

lançamento de programa análogo ao Minha Casa, Minha Vida, possibilitando a

renegociação e regularização dos contratos dos mutuários inadimplentes; Carlos

Gomes em que solicita seja realizada audiência pública, com os convidados que

menciona, para debater o direito fundamental à moradia e os contratos de

financiamento habitacional da CEF; Durval Ângelo (13) em que solicita seja realizada

audiência pública, com os convidados que menciona, para debater as regras relativas

à concessão do benefício de gratuidade a pessoas com deficiência nos serviços

públicos de transporte coletivo do Município de Belo Horizonte; seja formalizada a

participação da Comissão na palestra "Direitos humanos e segurança pública" e em

audiência pública sobre o mesmo tema na Câmara Municipal de Visconde do Rio

Branco, no dia 14/5/2009, às 19 horas; seja encaminhado ao Secretário de Defesa

Social pedido de providências para que seja apurada denúncia de irregularidades no

Sistema de Defesa Social formulada pelo Sr. Luiz Carlos Cândido de Oliveira; seja

encaminhado ao Comando da Polícia Militar pedido de providências para que seja

reforçado o policiamento no Distrito de São João da Serra Negra, no Município de

Patrocínio, acompanhado de cópia das notas taquigráficas da reunião extraordinária

desta Comissão em 30/4/2009; seja encaminhado ao Comando do Corpo de

Bombeiros Militar pedido de providências para a realização de estudos sobre a

viabilidade da implantação de um batalhão dessa corporação no Município de

Patrocínio; seja encaminhado ao Conselho Tutelar de Patrocínio pedido de

providências para que seja apurada denúncia relativa a substituição de guarda

materna e paterna, formulada pelo Sr. João Batista Gonçalves de Moura; seja

encaminhado ao Presidente da República, à Ministra-Chefe da Casa Civil, à

Corregedoria da Justiça Federal, à Presidência da CEF, ao Ministério Público da

União, à Defensoria Pública da União e ao Diretor do Foro da Justiça Federal de

Minas Gerais pedido de providências com relação a denúncias de mutuários da CEF

relativas à violação do direito fundamental à moradia e das diretrizes da Lei Federal

nº 11.922, de 2009, e do Programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal,
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acompanhado de cópia das notas taquigráficas desta reunião; e seja encaminhado ao

Conselho Nacional de Direitos Humanos pedido de providências com relação a

denúncia de violação do direito fundamental à moradia supostamente cometida contra

a Sra. Maria Helena de Souza pela CEF e pela empresa Caixa Seguros,

acompanhado de cópia das notas taquigráficas desta reunião. Cumprida a finalidade

da reunião, a Presidência agradece a presença 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 maio de 2009.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/5/2009

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo e Ruy Muniz, membros da supracitada Comissão.

Estão presentes, também, os Deputados Adelmo Carneiro Leão e Hely Tarqüínio.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Rinaldo,

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

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

reunião se destina a debater as vantagens econômicas e a eficiência terapêutica da

ecoescleroterapia com espuma no tratamento de varizes e comunica o recebimento

da seguinte correspondência: ofício do Sr. Breno Henrique Avelar de Pinho Simões,

Chefe de Gabinete da Secretaria de Saúde, publicado no “Diário do Legislativo”

(5/5/2009). A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Marcílio

José Stortini, médico cardiologista; Francisco Reis Bastos, médico angiologista e

Diretor da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular-MG; Francisco

Rubió, médico e professor da UFMG, e as Sras. Edel de Oliveira Piroli, paciente, e

Mariane Gandra, enfermeira, que são convidados a tomar assento à mesa. O

Presidente, como autor do requerimento que deu origem ao debate, passa a fazer as

suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que

façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
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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 à votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Carlos Mosconi, Ruy

Muniz, Carlos Pimenta, Hely Tarqüínio, Doutor Rinaldo e Adelmo Carneiro Leão, em

que solicitam à Secretaria Estadual de Saúde a realização de projeto-piloto com o

procedimento de ecoescleroterapia com espuma para tratamento de varizes em

algumas regiões do Estado, a fim de levantar dados para inclusão desse

procedimento na tabela do SUS, a serem levados ao Ministério da Saúde; Ivair

Nogueira em que solicita reunião para obter esclarecimentos sobre a provável

transferência do complexo hospitalar da Colônia Santa Isabel, administrado pela

Fhemig e revitalizado pelo governo do Estado, para a Secretaria Municipal de Saúde

de Betim. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares e dos convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima

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

Sala das Comissões, 13 de maio de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo - Ruy Muniz - Fahim

Sawan.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/5/2009

Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria

Resende e os Deputados Braulio Braz 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 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 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 2.578/2008, 3.033, 3.043 e 3.063/2009 (Deputado

Gilberto Abramo); 3.066, 3.073, 3.076, 3.085 e 3.102/2009 (Deputada Ana Maria

Resende). 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 Deputado Gilberto Abramo solicita prazo regimental para emitir parecer

sobre o Projeto de Lei nº 2.578/2008. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres 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 3.033, 3.043, 3.063 (relator:

Deputado Gilberto Abramo); 3.066, 3.073, 3.076, 3.085, 3.102/2009 (relatora:

Deputada Ana Maria Resende). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

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

Sala das Comissões, 13 de maio de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo - Ana Maria Resende - Dimas Fabiano.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/5/2009

Às 15h45min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Durval Ângelo,

membro da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Carlos

Gomes e Carlin Moura. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval

Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a

por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a

debater, em audiência pública, a intolerância religiosa em relação às religiões de

matriz africana. O Presidente dá ciência aos parlamentares presentes do relatório de

visita à cadeia pública do Bairro PTB, de Betim, realizada em 27/4/2009. A

Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as Sras. Manetu Mona

Sinanguê e Yalorixá Nylsia dos Santos, dirigentes de um terreiro de Candomblé; e o

Reverendo Lúcio Mendonça da Fonseca, Coordenador da Pastoral Regional dos

Direitos Humanos da Igreja Metodista; Maj. PM Welton José Silva Baião,

representando o Cel. PM Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da PMMG;

Tatetu Arabomi, dirigente de um terreiro de Candomblé; Babalorixá Sidney Ti Oxossi;

João Pereira das Neves Filho, autor e diretor artístico da Associação Campos das

Vertentes, representando a Sra. Ana Iris Teixeira Silveira; Dalmir Francisco, Professor

Associado do Departamento de Comunicação Social da Faculdade de Filosofia e
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Ciências Humanas da Fafich - UFMG; Frei Fabiano Aguilar Satler, Secretário da

Província dos Franciscanos em Minas Gerais; Rodrigo Filgueira de Oliveira,

Coordenador do CAO-DH; Narasim Hadeva, dos Monges Hare Krishna; Fábio de

Carvalho Santos, Diretor de Promoção e Educação em Direitos Humanos da

Subsecretaria de Direitos Humanos, que são convidados a tomar assento à mesa. O

Deputado Durval Ângelo, na condição de autor do requerimento que deu origem ao

debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,

para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,

conforme consta 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, 13 de maio de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Ruy Muniz.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

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

12/5/2009

Às 19h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Chico Uejo, Gilberto Abramo, Padre João, Ronaldo Magalhães e Sebastião

Costa, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Ronaldo Magalhães, dispensa a leitura da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e passa à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Nos termos do art. 136 § 3º, do Regimento Interno, é

distribuído o avulso do parecer sobre o Projeto de Lei nº 3.186/2009, o qual conclui

pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma do

Substitutivo nº 1. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os

pareceres pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade, no 1º turno,
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dos Projetos de Lei nºs 3.089, este com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Gilberto

Abramo); 3.169 com a Emenda nº 1 e 3.187/2009 com as Emendas nºs 1 e 2 (relator:

Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

próxima reunião extraordinária, a ser realizada no dia 13/5/2009, às 14h30m,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2009.

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

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/5/2009

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Chico Uejo, Gilberto Abramo, Padre João, Ronaldo Magalhães e Sebastião

Costa, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Gilberto Abramo, dispensa a leitura da ata

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições, para

as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.262, 3.264,

3.267 e 3.281/2009 (Deputado Gilberto Abramo); 3.255, 3.268, 3.269 e 3.271/2009

(Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 3.259, 3.260, 3.265, 3.273, 3.275, 3.279, 3.282 e

3.284/2009 (Deputado Delvito Alves); 3.263, 3.276, 3.278, 3.280 e 3.287/2009

(Deputado Ronaldo Magalhães); 3.256, 3.261, 3.272, 3.274, 3.283 e 3.288/2009

(Deputado Sebastião Costa); 3.257, 3.258, 3.277, 3.285, 3.289 e 3.290/2009

(Deputado Chico Uejo); 3.266, 3.270 e 3.286/2009 (Deputado Padre João). Passa-se

à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs 3.178/2009 na forma do

Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sebastião Costa); 2.644/2008 na forma do

Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Padre João); e 3.248/2009 (relator: Deputado
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Dalmo Ribeiro Silva). O Projeto de Resolução nº 3.168/2009 e o Projeto de Lei nº

3.192/2009 são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado

Ronaldo Magalhães, aprovado pela Comissão. Na fase de discussão dos pareceres

sobre os Projetos de Lei nºs 1.181/2007 (relator: Deputado Ronaldo Magalhães, que

conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº

1, no 1º turno) e 2.966/2009 (relator: Deputado Chico Uejo, que conclui pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade no 1º turno), o Presidente defere os

pedidos de vista do Deputado Gilberto Abramo. Nos termos do art. 136, § 3º, do

Regimento Interno, são distribuídos avulsos do parecer sobre o Projeto de Lei nº

3.169/2009, que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a

Emenda nº 1, e do parecer sobre o Projeto de Lei nº 3.187/2009, que conclui pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as Emendas nºs 1 e 2. Na fase de

discussão do parecer do relator, Deputado Delvito Alves, sobre o Projeto de Lei nº

3.188/2009, que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as

Emendas nºs 1 e 2, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Padre João.

Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela

antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade dos Projetos de Lei nºs 3.173/2009

(relator: Deputado Padre João) e 3.197/2009 (relator: Deputado Ronaldo Magalhães,

em virtude de redistribuição). São convertidos em diligência à Secretaria de Estado

de Planejamento e Gestão o Projeto de Lei nº 3.243/2009 (relator: Deputado Chico

Uejo) e à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento o Projeto de

Lei nº 3.180/2009 (relator: Deputado Padre João). O parecer sobre o Projeto de Lei nº

3.181/2009 no 1º turno deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de

prorrogação do prazo regimental pelo relator, 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, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres pela

constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nºs 2.559/2008 e

3.044/2009 (relator: Deputado Padre João, em virtude de redistribuição); 3.088 e

3.246/2009 (relator: Deputado Ronaldo Magalhães); 3.240 e 3.245/2009, este com a

Emenda nº 1 (relator: Deputado Chico Uejo, em virtude de redistribuição); 3.244/2009
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(relator: Deputado Padre João); e 3.247/2009 (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 os requerimentos que solicitam sejam baixados em diligência ao autor

os Projetos de Lei nºs 3.207, 3.234, 3.250 e 3.251/2009; e ao DER-MG o Projeto de

Lei nº 3.254/2009. É aprovado requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em

que solicita seja realizada audiência pública para subsidiar o parecer sobre o Projeto

de Lei nº 3.204/2009. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para as próximas

reuniões extraordinárias, a serem realizadas nos dias 12/5/2009 às 19 horas e

13/5/2009 às 14h30m, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2009.

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

Sebastião Costa - Gilberto Abramo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.127/2009

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em tela visa a declarar

de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de São Domingos, com sede

no Município de Santo Antônio do Aventureiro.

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 3.127/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Produtores Rurais de São Domingos, com sede no Município de Santo Antônio

do Aventureiro, que possui como finalidade primordial defender os interesses

econômicos e sociais desse segmento.
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Nesse sentido, organiza a produção e a comercialização de sua produção; presta

assistência técnica e viabiliza recursos para o desenvolvimento da pequena

propriedade. Ademais, estimula o aprimoramento cultural e a integração das

comunidades rurais e promove o intercâmbio de experiências na área da agricultura.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.127/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2009.

Chico Uejo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.159/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, objetiva declarar de

utilidade pública a Creche Comunitária D. Neuza Rezende, com sede no Município de

Uberlândia.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que a considerou jurídica, constitucional e legal. Vem ela agora a este órgão

colegiado para deliberação conclusiva, com base no art. 103, I, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.159/2009 pretende declarar de utilidade pública a Creche

Comunitária D. Neuza Rezende, entidade civil sem fins lucrativos, que busca

desenvolver no Município de Uberlândia importante trabalho na área da assistência

social em benefício de crianças que estejam na faixa etária de 1 a 5 anos.

A documentação anexada ao processo demonstra que essa instituição desenvolve

atividades diversas, sempre com o intuito de promover condições de melhoria na

qualidade de vida das crianças sob seus cuidados, procurando garantir-lhes o direito

de acesso à educação, saúde e lazer.

Dessa forma, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade

pública.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.159/2009 em

turno único.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.164/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

utilidade pública a Associação dos Deficientes Visuais de Patos de Minas e Região -

Adevpar -, com sede no Município de Patos 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 3.164/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Deficientes Visuais de Patos de Minas e Região, que tem como objetivo

primordial promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência

visual, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania.

Para a consecução de seus propósitos, coordena e executa na sua área de

jurisdição os objetivos, programas e a política da Federação Brasileira de Entidades

de e para Cegos, promovendo, assegurando e defendendo o progresso, o prestígio, a

credibilidade e a unidade orgânica e filosófica do Movimento de Deficientes Visuais;

encarrega-se, em âmbito municipal, da divulgação de informações sobre assuntos

referentes à pessoa com deficiência visual, incentivando a publicação de trabalhos e

de obras especializadas; realiza estatísticas, estudos e pesquisas em relação à causa

da pessoa com deficiência visual, propiciando o avanço científico e a permanente

formação e capacitação dos profissionais e voluntários que atuam na Adevpar.

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

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.164/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.246/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Rinaldo, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Pró-Saúde Mental de Formiga - Aprosam -,

com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24/4/2009 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 3.246/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Pró-Saúde Mental de Formiga.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 10, parágrafo

único, que os seus Diretores e Conselheiros não serão remunerados; e no art. 29

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

entidade congênere 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 -, registrada no
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Conselho Municipal, Estadual ou Nacional de Assistência Social, e preferencialmente

que tenha o mesmo objetivo social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.246/2009.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2009.

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

Uejo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.535/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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, que concluiu pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,

por ela apresentado.

Posteriormente, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte opinou

pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão

de Constituição e Justiça.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão, para receber parecer nos termos dos art.

188, combinado com o art. 122, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise pretende disciplinar os serviços de atendimento ao

consumidor - SACs - por via telefônica, estipulando o tempo máximo de espera e

prevendo sanções para os fornecedores que não cumprirem os comandos insculpidos

na norma.

O autor cita em sua justificação o enorme desgaste e perda de tempo e de dinheiro

por parte dos usuários, quando optam pelo contato telefônico. O atendimento por

meio dos SACs se caracteriza pela total inobservância dos padrões mínimos de

respeito ao consumidor.
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A Comissão de Constituição e Justiça afirmou em seu parecer que esse quadro tem

motivado em todo o País a formulação de propostas similares ao projeto em análise.

O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, órgão vinculado ao Ministério

da Justiça, recolheu sugestões em todo o Brasil para regulamentação dos serviços, o

que culminou na edição do Decreto Federal nº 6.523, de 31/7/2008, que fixa normas

para o serviço de atendimento ao consumidor feito por telefone.

Asseverou, ainda, essa Comissão que o mencionado decreto disciplinou apenas e

exclusivamente os serviços regulados pelo poder público federal, remanescendo os

demais serviços sem nenhuma regulamentação.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbice de natureza

constitucional e legal à tramitação da matéria; entretanto, entendeu por bem aprovar

o projeto na forma do Substitutivo nº 1, excluindo dos comandos exarados na norma

os serviços regulados pelo poder público federal, porquanto já se encontram

disciplinados, e também para adequar o projeto à melhor técnica legislativa.

A Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte alegou em seu parecer que a

alteração proposta pela Comissão de Constituição e Justiça se mostrou pertinente.

Essa Comissão constatou 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.

Essa Comissão relatou também que o desgaste ocasionado aos consumidores que

utilizam os SACs patrocinados pelos fornecedores de serviço havia muito estava a

impor uma intervenção do poder público, com o objetivo de regulamentar a matéria.

Com relação ao aspecto financeiro e orçamentário, o comando normativo contido

na proposição não provoca nenhum impacto nas contas públicas, não gerando

despesas para os cofres públicos, porquanto disciplina relações entre particulares.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.535/2008, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2009.
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Zé Maia, Presidente - Juarez Távora, relator - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Júlio

- Inácio Franco - Lafayette de Andrada - Jayro Lessa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.644/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre a

concessão de benefício fiscal com o objetivo de apoiar programas de incentivo ao

turismo no Estado e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 7/8/2008, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Turismo, Indústria, Comércio e

Cooperativismo e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer sobre sua juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em estudo dispõe sobre a concessão de benefício fiscal ao

contribuinte com crédito tributário inscrito em dívida ativa até 31/12/2007, o qual

poderá quitar o débito com 50% de desconto sobre os valores referentes às multas e

juros de mora, desde que incentive o turismo no Estado, mediante repasse financeiro

ao Fundo de Assistência ao Turismo - Fastur.

Para a obtenção do benefício, o contribuinte deverá requerer o pagamento do

crédito tributário e comprovar o repasse ao Fastur de montante equivalente a 25% do

valor das multas e dos juros de mora referentes ao crédito tributário inscrito em dívida

ativa, sendo que a apresentação do citado requerimento importará em confissão do

débito tributário.

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, não há nada que

impeça a tramitação da proposta, já que inexiste norma instituidora de iniciativa

privativa nesse sentido.

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

estabelece o inciso I do art. 24 da Constituição da República, segundo o qual



____________________________________________________________________________
619

compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre

direito tributário.

Passemos, então, à análise dos demais aspectos concernentes ao projeto em tela.

Primeiramente, a Constituição Estadual dedica dois artigos ao turismo. O art. 242

veicula norma segundo a qual o Estado deve apoiar e incentivar o turismo como

atividade econômica, reconhecendo-o como forma de promoção e desenvolvimento,

social e cultural. Por sua vez, o art. 243 determina que o poder público estadual

deverá definir a política estadual de turismo, juntamente com o órgão colegiado

representativo dos segmentos do setor, por meio da adoção, entre outras diretrizes e

ações, de plano integrado e permanente, previsto em lei, para o desenvolvimento do

turismo no Estado, observado o princípio da regionalização.

Nesse sentido, foi promulgada, em 12/12/96, a Lei nº 12.398, que dispõe sobre o

Plano Mineiro de Turismo. A referida lei estabelece os objetivos, princípios, diretrizes

e estratégias para a implementação da política estadual para o setor, bem como o

delineamento dos programas e projetos a serem desenvolvidos. Em seu art. 7º, prevê

que, para ocorrer às despesas com a execução do plano, o Estado utilizará, entre

outros, recursos do Fundo de Assistência ao Turismo - Fastur. A Lei nº 15.686, de

20/7/2005, que dispõe sobre o Fastur, enumera, como uma de suas fontes de

recursos, os retornos de benefícios fiscais concedidos por meio de lei.

Dessa forma, conclui-se que o projeto de lei em análise coaduna-se com a política

estadual para o setor de turismo, utilizando-se de instrumento legítimo para a

consecução de seus objetivos. Ademais, o projeto traz benefício que estimula a

regularização de infratores e, embora se possa argumentar que ele poderia

representar desestímulo para os contribuintes pontuais, ele traz, por outro lado, um

perdão apenas parcial, sendo mantida alguma punição, mesmo que menor do que a

originalmente imposta.

Cabe ressaltar, ainda, que, com a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei

Complementar nº 101, de 4/5/2000), a renúncia de receita pelos entes políticos ficou

condicionada ao atendimento de requisitos especiais por ela estabelecidos, conforme

disposto no seu art. 14:
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“Art. 14 - A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária

da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do

impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos

dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos

uma das seguintes condições:

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa

de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de

resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no

“caput”, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas,

ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.”

De acordo com a referida norma, a renúncia compreende anistia, remissão,

subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de

alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de

tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondam a tratamento

diferenciado, para concessão de desconto no pagamento de dívidas para com o

Tesouro Estadual.

Ressaltamos, no entanto, que a receita proveniente da dívida ativa é classificada

como Outras Receitas Correntes e não como Receita Tributária, de modo que a

concessão de anistia, nos moldes pretendidos pelo projeto em análise, não se

submete ao disposto no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. No tocante a esse

aspecto, esclarecemos que, embora o Estudo de Impacto elaborado pela Secretaria

de Estado de Fazenda apresente inconsistências e contradições, ele se coaduna com

esse entendimento quando informa que o projeto de lei em comento trata de créditos

tributários inscritos em dívida ativa, não gerando nenhum impacto direto na

arrecadação corrente do Estado.

Outro ponto relevante é o fato de que os créditos tributários inscritos em dívida ativa

são, geralmente, mais difíceis de serem recebidos pelo Estado, sendo boa parte dos

valores do saldo da dívida ativa de recebimento duvidoso. É importante lembrar,

também, que o Estado tem prazo determinado para recuperar os créditos
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provenientes de dívida ativa, sob pena de prescrição, conforme o disposto no art. 17

da Lei nº 14.062, de 20/11/2001.

Por fim, cumpre destacar que, normalmente, para que medidas dessa natureza

tenham efetividade, os valores decorrentes do incentivo são destinados a projetos

específicos aprovados pelo órgão técnico competente integrante da administração.

Assim, por ser oportuno, salientamos a necessidade de que as comissões de mérito

procedam à análise do projeto sob esta ótica.

Em vista do exposto, entendemos que o projeto em análise, com as modificações

propostas, não afronta a Constituição da República nem a Lei de Responsabilidade

Fiscal. Propomos, assim, o Substitutivo nº 1, para adequar o projeto à técnica

legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.644/2008 na forma do seguinte Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal com o objetivo de estimular o turismo

no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O contribuinte com crédito tributário inscrito em dívida ativa até 31 de

dezembro de 2008 poderá quitá-lo com desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre

o valor das multas e dos juros de mora, por meio do repasse financeiro ao Fundo de

Assistência ao Turismo - Fastur -, de que trata a Lei nº 15.686, de 20 de julho de

2005.

§ 1º - Para obter o benefício previsto no "caput" deste artigo, o contribuinte,

observados os prazos, a forma e as condições estabelecidos em regulamento,

deverá:

I - requerer o pagamento do crédito tributário nos termos desta lei;

II - comprovar o repasse ao Fastur de montante equivalente a 25% (vinte e cinco

por cento) do valor dispensado a que se refere o “caput” deste artigo.
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§ 2º - Na hipótese de pagamento parcelado do crédito tributário, o repasse de que

trata o inciso II do § 1º do “caput” deste artigo poderá, a critério do órgão fazendário,

ser efetuado parceladamente, na forma e no prazo previstos em regulamento.

§ 3º - O desconto de que trata o “caput” deste artigo incidirá sobre o crédito

tributário calculado nos termos da Lei nº 15.273, de 29 de julho de 2004.

§ 4º - A apresentação do requerimento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo

importa a confissão do crédito tributário.

§ 5º - O disposto neste artigo não se aplica a crédito inscrito em dívida ativa

decorrente de ato praticado com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo.

§ 6º - Não serão devidos honorários advocatícios no caso de quitação do crédito

nas condições especificadas neste artigo.

Art. 2º - O contribuinte que utilizar indevidamente o benefício previsto nesta lei,

mediante fraude ou dolo, fica sujeito a:

I - multa correspondente a cinco vezes o valor que deveria ter sido repassado ao

Fastur, sem prejuízo de outras sanções civis, penais ou tributárias;

II - pagamento do crédito tributário de que trata o "caput" do art. 1º, acrescido dos

encargos previstos em lei.

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

Sala das Comissões, 12 de maio de 2009.

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

Uejo - Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.725/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o Projeto de Lei nº 2.725/2008

regulamenta os Serviços de Atendimento ao Consumidor no Estado.

Preliminarmente, foi a proposição apreciada pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria

com as Emendas nºs 1 a 7, que apresentou. Em seguida, a Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte opinou pela aprovação do projeto, com as emendas



____________________________________________________________________________
623

apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda no 8, que

apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Por tratar de assunto semelhante ao disposto na proposição em apreço, o Projeto

de Lei nº 2.920/2008 foi anexado a esta proposição, em conformidade com o art. 173,

§ 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise pretende regulamentar os Serviços de Atendimento ao

Consumidor - SACs - no âmbito do Estado e dispõe sobre a acessibilidade do

consumidor ao serviço, a qualidade do atendimento, o acompanhamento e a solução

das demandas, o cancelamento dos serviços e as penalidades aplicáveis ao

fornecedor ou ao comerciante que descumprir as suas disposições.

A regulamentação desse serviço, segundo a justificação do autor, é de suma

importância, pois os SACs são famosos por práticas abusivas que irritam os

consumidores, os quais não conseguem, por exemplo, cancelar um serviço.

Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu que a

matéria objeto do projeto compete ao Estado e à União, concorrentemente. Com

vistas a adequar a proposta à técnica legislativa e ao ordenamento jurídico vigente,

apresentou as Emendas nos 1 a 7, emendas essas que acolhemos. A Emenda no 1 dá

nova redação ao art. 1º da proposição original, restringindo as regras do projeto de lei

em análise às empresas fornecedoras de produtos ou serviços com atividade no

Estado e às concessionárias de serviço público estadual. As Emendas nos 2 a 4

suprimem ou aperfeiçoam os dispositivos do projeto que trazem detalhamento

impróprio para o texto legal ou que podem ser unificadas em um dispositivo. A

Emenda no 5 deixa claro que o atendente do SAC deverá estar capacitado para

prestar um atendimento adequado ao consumidor. A Emenda no 6 aprimora o texto da

proposição quanto à técnica legislativa. Por fim, a Emenda no 7 ajusta as penalidades

aplicadas ao disposto na Lei Federal no 8.078, de 1990, que estabelece o Código de

Proteção e Defesa do Consumidor.
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Por seu turno, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte concordou

com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça e acrescentou a Emenda no

8, também acolhida por nós. Tal emenda foi apresentada na Comissão pelo Deputado

Délio Malheiros, autor do projeto original, e determina que os fornecedores somente

poderão oferecer o SAC por meio de “chat” se o disponibilizarem pela via telefônica.

No que concerne à competência desta Comissão para analisar a repercussão

financeira das proposições, entendemos que o projeto em tela, com as emendas

propostas, não encontra óbice à sua tramitação, visto que não gera despesas para o

Estado, mas para o setor privado.

Quanto ao Projeto de Lei nº 2.920, de 2008, que “dispõe sobre o recebimento e

análise de reclamações relativas a conflito na área de consumo e dá outras

providências”, entendemos que seus objetivos estão atendidos no projeto em tela.

Sendo assim, entendemos que o projeto deve prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 2.725/2008 no

1º turno, com as Emendas nos 1 a 7, propostas pela Comissão de Constituição e

Justiça, e a Emenda no 8, proposta pela Comissão de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2009.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Adelmo Carneiro Leão - Inácio Franco -

Jayro Lessa - Juarez Távora - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.966/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe define nova

categoria de manejo para a Área de Proteção Especial da Região da Gruta do Rei do

Mato, no Município de Sete Lagoas.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/2/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.
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Cumpre-nos examinar a matéria quanto aos aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

O projeto em exame pretende definir nova categoria de manejo para a Área de

Proteção Especial da Região da Gruta Rei do Mato, no Município de Sete Lagoas.

Para subsidiar a elaboração deste parecer, diligenciamos a matéria ao Instituto

Estadual de Florestas - IEF -, solicitando o envio a esta Comissão de uma cópia do

relatório técnico a que se refere a exposição de motivos, anexa à Mensagem nº

339/2009, do Chefe do Executivo.

Em resposta à diligência, o IEF encaminhou a esta Comissão, em versão impressa

e digitalizada em CD, a “Nota Técnica sobre a Área de Proteção Especial da Região

da Gruta do Rei do Mato e sobre a Definição de Sua Nova Categoria de Manejo” e o

“Relatório de Vistoria: Adequação da Área de Proteção Especial Gruta Rei do Mato

ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Enquadramento)”.

Tais estudos, elaborados por analistas ambientais dessa autarquia, concluem pela

necessidade de promover o reenquadramento da Área de Proteção Especial da

Região da Gruta do Rei do Mato no grupo de proteção integral, na categoria de

monumento natural estadual, nos termos do art. 55 da lei federal que institui o

Sistema Nacional de Unidades Conservação - Lei nº 9.985, de 2000 -, e do art. 40 de

seu decreto regulamentador - Decreto nº 4.340, de 2002. Segundo o IEF, a unidade

de conservação atual não promove a proteção ambiental e cultural da gruta e de seu

entorno.

A Lei Estadual nº 8.670, de 1984, foi instituída com fundamento na Emenda

Constitucional nº 1, de 1969, e na Lei Federal nº 3.924, de 1961, que dispõe sobre os

monumentos arqueológicos e pré-históricos. Tal lei do Estado colocou sob a tutela do

poder público a Gruta Rei do Mato com o objetivo de proteger a fauna, a flora, os

monumentos naturais e as cavidades e abrigos com vestígios paleomeríndios e

jazidas arqueológicas ou pré-históricas de qualquer natureza na área de sua

circunscrição.

Com o advento do Sistema Nacional de Unidades de Conservação - Snuc -, foi

estabelecida para o poder público das três esferas de governo a obrigação de avaliar
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e redefinir, se fosse o caso, os espaços territoriais e seus componentes

especialmente protegidos, criados com base na legislação anterior à lei que institui o

Snuc, com vistas a promover o reenquadramento desses espaços em face das novas

categorias de unidades de conservação estabelecidas pelo referido sistema, nos

seguintes termos:

“Art. 55. As unidades de conservação e áreas protegidas criadas com base nas

legislações anteriores e que não pertençam às categorias previstas nesta Lei serão

reavaliadas, no todo ou em parte, no prazo de até dois anos, com o objetivo de definir

sua destinação com base na categoria e função para as quais foram criadas,

conforme o disposto no regulamento desta Lei.”. (Grifo nosso)

O Decreto Federal nº 4.340, de 2002, regulamenta alguns artigos da lei que institui

o Snuc, entre os quais o mencionado art. 55, estabelecendo, expressamente, que o

reenquadramento de unidade de conservação criada sob a égide da legislação

anterior ao Snuc deverá ser feito mediante ato normativo do mesmo nível hierárquico

do que criou a unidade. Em outras palavras, o decreto adota o princípio do

paralelismo das formas, como requisito para a transformação da unidade

anteriormente criada.

Portanto, no caso em análise, impõe-se a edição de nova lei para transformar a

Área de Proteção Especial da Gruta Rei do Mato, tendo em vista que ela foi instituída

pela Lei nº 8.670, de 1984.

Monumento Natural é uma categoria de unidade de conservação pertencente ao

grupo de proteção integral, com o objetivo básico de preservar sítios naturais raros,

singulares ou de grande beleza cênica. Esse tipo de espaço especialmente protegido

somente pode ser constituído por áreas particulares se for possível compatibilizar os

objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos

proprietários. Havendo incompatibilidade, a área deve ser desapropriada, de acordo

com a legislação aplicável.

Como o governo avalia que há incompatibilidade dos objetivos da unidade com a

utilização da terra por particulares, é proposta a desapropriação de uma área de

aproximadamente 141 hectares, competindo ao IEF promover a desapropriação da

área e implantar e administrar o Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato.
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Além disso, a proposição autoriza essa autarquia a celebrar instrumento de

cooperação com o Município de Sete Lagoas, organizações não governamentais e

outras instituições de caráter público ou privado para o desenvolvimento de atividades

compatíveis com essa categoria de unidade de conservação. Em nossa avaliação,

tais medidas não violam o ordenamento jurídico, em especial o art. 30 da lei que

institui o Snuc e o Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, que dispõe sobre desapropriações

por utilidade pública.

Finalmente, observamos que o projeto, uma vez aprovado por esta Casa e

convertido em lei, imprimirá maior rigor na proteção dos bens ambientais e culturais

da Gruta Rei do Mato e de seu entorno.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.966/2009.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2009.

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

João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.188/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado por meio da Mensagem nº

354/2009, o projeto de lei em epígrafe visa a alterar a Lei nº 16.080, de 26/4/2006,

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.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 3/4/2009, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

para receber parecer, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, do

Regimento Interno.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre a sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe pretende alterar a norma legal que autoriza o Poder

Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S.A., de modo a

ampliar o rol das modalidades de garantia a serem oferecidas na operação.

A Lei nº 16.080, de 2006, prevê como garantias a serem oferecidas pelo Executivo,

até o limite de 125% do valor do financiamento, as ações preferenciais nominativas

de emissão da Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig -, de titularidade da

administração direta ou indireta, e os debêntures de emissão da Cemig. O projeto em

análise acrescenta a essa relação as participações acionárias que o Estado detenha

junto às empresas por ele controladas, os direitos creditórios do Fundo de Incentivo

ao Desenvolvimento - Findes -, os direitos creditórios provenientes de créditos

devidos ao Estado referentes à compensação financeira pela utilização de recursos

hídricos e recursos minerais em território mineiro e os ativos remanescentes dos

processos de dissolução da MinasCaixa e de alienação do Credireal e do Bemge.

Primeiramente, cabe-nos esclarecer que a esta Comissão incumbe a análise dos

aspectos jurídico-constitucionais da matéria, cabendo à Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária verificar a compatibilização da operação de crédito com os

aspectos financeiros e orçamentários exigidos na legislação vigente.

As disposições referentes à concessão de garantias para a contratação de

operação de crédito pelo Estado estão previstas, essencialmente, na Lei

Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal -, e na

Resolução nº 43, de 21/12/2001, do Senado Federal, alterada pelas Resoluções nºs

3, de 2/4/2002; 67, de 8/12/2005; 21, de 4/7/2006; 32, de 13/7/2006; 40, de

18/12/2006; 6, de 4/6/2007; 49, de 24/12/2007; 48, de 23/12/2008, e 2, de 27/3/2009.

Assim, cumpre-nos proceder à apreciação das modalidades de garantia

enumeradas no projeto em análise, no intuito de verificar se elas se coadunam com a

legislação de regência da matéria.

No que tange à prestação de garantia por meio das participações acionárias que o

Estado detém junto às empresas por ele controladas, entendemos que a medida não

pode ser veiculada da forma como proposta no projeto em análise. Isso porque, no

caso de eventual impossibilidade de cumprimento pelo Estado das obrigações
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assumidas junto ao Banco do Brasil, proceder-se-ia à excussão das garantias

concedidas. Nesse caso, como o projeto não impõe limitação quanto às espécies de

ações abrangidas pela garantia, poderia ser colocado em risco o controle acionário

dessas empresas pelo Estado. Assim, para sanar essa distorção, propomos a

Emenda nº 1, que altera a redação do inciso III.

Quanto aos direitos creditórios do Findes, não vislumbramos óbice, tendo em vista

que a Lei nº 15.981, de 16/1/2006, que cria o referido fundo, com as alterações

promovidas pela Lei nº 18.038, de 12/1/2009, dispõe, em seu art. 9º, V, que o BDMG,

na condição de agente financeiro do fundo e mandatário do Estado, fica autorizado a

oferecer em garantia direitos creditórios para assegurar o cumprimento de obrigações

assumidas pelo Estado em projetos de relevante interesse.

No que se refere a direitos creditórios provenientes da compensação financeira

devida ao Estado pela utilização de recursos hídricos e minerais, cumpre-nos

ressaltar que a Resolução nº 43, de 2001, do Senado, em seu art. 5º, VI, veda a

cessão desses direitos em relação a período posterior ao do mandato do Chefe do

Poder Executivo. Tendo em vista que a Lei nº 16.080, de 2006, não dispõe sobre o

prazo de duração do empréstimo, apresentamos a Emenda nº 2 para adequar a

proposição às normas postas na referida resolução.

Por fim, quanto aos ativos adquiridos pelo Estado em decorrência da extinção da

MinasCaixa e da alienação das ações representativas do controle acionário do

Credireal e do Bemge, não vislumbramos razão de ordem legal que impeça sua oferta

em garantia.

Conclusão

Com base no exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 3.188/2009 com as Emendas nºs 1 e 2, a seguir

apresentadas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao inciso III do art. 3º, a que se refere o art. 1º do projeto, a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

‘Art. 3º - (...)
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III - participações acionárias que o Estado detenha junto às empresas não

dependentes, por ele controladas, respeitados os limites da legislação em vigor e

desde que o ônus que recair sobre a garantia dada não implique perda do controle

acionário pelo Estado;’.”.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao inciso V do art. 3º, a que se refere o art. 1º do projeto, a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

‘Art. 3º - (...)

V - direitos creditórios originados de créditos devidos ao Estado de Minas Gerais,

referentes à compensação financeira pela utilização de recursos hídricos e de

recursos minerais em território mineiro, respeitados os limites estabelecidos na

Resolução nº 43, de 21 de dezembro de 2001, do Senado Federal;’.”.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2009.

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

Uejo - Padre João.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 13/5/2009, a seguinte comunicação:

Do Deputado Braulio Braz notificando sua ausência do País no período de 19 a

26/5/2009, para tratar de interesses pessoais, custeando suas despesas com

recursos particulares. (- Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 16 DE MAIO DE 2009

ATAS

ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 14/5/2009

Presidência do Deputado José Henrique

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

Correspondência: Ofícios e cartão - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições: Projetos de Lei nºs 3.328 a 3.336/2009 - Requerimentos nºs 3.791 a

3.802/2009 - Requerimentos dos Deputados Durval Ângelo, Célio Moreira, Dinis

Pinheiro e Ruy Muniz - Comunicações: Comunicações das Comissões de Direitos

Humanos, de Minas e Energia e de Cultura e dos Deputados Domingos Sávio, Braulio

Braz e Hely Tarqüínio - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados João Leite,

Tenente Lúcio, Eros Biondini, André Quintão e Doutor Rinaldo - 2ª Parte (Ordem do

Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações - Despacho de

Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Célio Moreira, Dinis Pinheiro, Ruy

Muniz e Durval Ângelo; deferimento - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Dinis Pinheiro - Sargento Rodrigues -

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Almir Paraca - André

Quintão - Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos Gomes - Cecília Ferramenta - Chico

Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano -

Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini

- Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo

Valadares - Inácio Franco - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Leonardo

Moreira - Maria Lúcia Mendonça - Maria Tereza Lara - Neider Moreira - Rômulo

Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião

Costa - Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda

- Walter Tosta - Wander Borges.
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Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Eros Biondini, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. Alexandre Silveira, Deputado Federal, solicitando a intercessão desta Casa

em favor dos funcionários não concursados do Tribunal de Justiça que foram

demitidos em 2006 e lutam por sua readmissão. (- À Comissão de Administração

Pública.)

Do Sr. Paulo Eduardo Rocha Brant, Secretário de Cultura, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 3.499/2009, da Comissã o de Turismo.

Do Sr. Leonardo Machado de Lima Reis, Presidente da Câmara Municipal de Rio

Preto, encaminhando moção, aprovada por essa Casa, de apoio à Defensoria Pública

e ao fortalecimento desse órgão no Estado. (- À Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Veríssimo Eduardo dos Santos Arnaut, Prefeito Municipal em exercício de

Caxambu, agradecendo o envio de publicação relativa ao ciclo de debates “Minas

combate a crise”.

Do Sr. Nilo Marques Martins Júnior, Juiz de Direito, encaminhando cópia do Projeto

Renascer Mata Atlântica, que visa à recuperação do meio ambiente na Zona da Mata

e à ressocialização de presos por meio do trabalho, e solicitando seja ele apreciado

por esta Casa. (- À Comissão de Segurança Pública.)



____________________________________________________________________________
633

Do Sr. José João Reis, Chefe do Departamento de Administração Financeira da

Embrapa, informando a celebração de convênio entre essa empresa e a Epamig. (- À

Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição

Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

CARTÃO

Do Sr. José Edmar, Deputado Federal, encaminhando exemplar da publicação

“Imposto Único Federal”, que contém o texto da Proposta de Emenda à Constituição

nº 296/2008, que cria o Imposto Único Federal. (- À Comissão de Fiscalização

Financeira.)

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 3.328/2009

Declara de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo, com sede no Município de

Serrania.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo, com sede

no Município de Serrania.

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

Sala das Reuniões, 14 de maio de 2009.

Ivair Nogueira

Justificação: O Lar São Vicente de Paulo, com sede no Município de Serrania, é

uma entidade civil sem fins lucrativos, legalmente constituída, que tem por finalidade

amparar e abrigar pessoas idosas, conforme sua disponibilidade e, em caráter

excepcional, pessoas que, não sendo idosas, sejam portadoras de deficiências físicas

ou psicológicas ou apresentem qualquer outra necessidade.

A instituição proporciona-lhes a assistência necessária, gratuitamente, prestando

relevantes serviços à comunidade de Serrania.
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Conforme documentação apresentada, entendemos que a referida entidade atende

aos requisitos da legislação em vigor, especialmente da Lei nº 12.972, de 27/7/98,

alterada pela Lei nº 15.430, de 3/1/2005.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para 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 3.329/2009

Declara de utilidade pública a Associação Vêneta do Bairro da Conceição, com

sede no Município de Machado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Conceição, com sede no Município de Machado.

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

Sala das Reuniões, 14 de maio de 2009.

Maria Lúcia Mendonça

Justificação: A Associação Vêneta do Bairro da Conceição, com sede no Município

de Machado, tem por finalidade: preservar, valorizar e divulgar na cidade de

Machado, no Estado de Minas Gerais e no Brasil as tradições, a cultura e a história

da região italiana do Vêneto; estudar, pesquisar e divulgar a memória, a história e as

tradições dos vênetos que emigraram para o Brasil e dos ítalo-descendentes que

residem hoje no Município de Machado, mais especificamente no Bairro da

Conceição; promover atividades educativas e culturais, bem como reuniões sociais e

festivas com a finalidade de incentivar entre os associados o espírito de cordialidade

e de amizade, incentivando o congraçamento entre ítalo-descendentes, brasileiros e

simpatizantes da cultura italiana, especialmente a da referida região; integrar e

dinamizar as ações da comunidade, aprimorando-a como agente de seu próprio

desenvolvimento em estreita colaboração com os órgãos do poder público; promover

e defender os direitos humanos; promover os vínculos de solidariedade e cooperação

entre os membros da comunidade, solidificando o espírito associativo; representar a
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comunidade perante órgãos públicos e entidades privadas, buscando junto aos

membros as respostas para as demandas e a carência observadas em seu meio;

colaborar com o poder público na realização de levantamentos da situação

socioeconômica e cultural, observando o atendimento de necessidades e a resolução

de problemas; proceder ao cadastramento das famílias residentes em sua área de

atuação; conscientizar a comunidade de suas potencialidades, levando-a a responder

aos seus anseios; funcionar como agente do processo de desenvolvimento da

comunidade, executando tarefas de relevante interesse público, isoladamente ou em

regime de coparticipação com o poder público.

Tendo em vista o exposto, conto com o apoio de meus 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 3.330/2009

Declara de utilidade pública a Fundação ACMinas, com sede no Município de Belo

Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação ACMinas, com sede no

Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 14 de maio de 2009.

Lafayette de Andrada

Justificação: A Fundação ACMinas é uma entidade de direito privado sem fins

lucrativos que tem como finalidade primordial o desenvolvimento humano, com a

promoção de eventos culturais - cursos, seminários, palestras -, atividades de ensino

e pesquisa e outros.

A entidade encontra-se devidamente registrada no Cartório de Registro Civil das

Pessoas Jurídicas, de Belo Horizonte, no Livro A, sob o nº 87.042. Conforme

atestado de funcionamento, a Fundação funciona há mais de um ano, e sua diretoria

é composta por pessoas idôneas e não remuneradas.
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Solicito, portanto, dos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.331/2009

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Brasil Central nº 10, com sede no

Município de Araguari.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Brasil Central nº 10,

com sede no Município de Araguari.

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

Sala das Reuniões, 14 de maio de 2009.

Braulio Braz

Justificação: A Loja Maçônica Brasil Central nº 10 tem por finalidade promover a

ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia, o fortalecimento da

família e outros valores universais, além de promover o aprimoramento moral, social,

intelectual da humanidade. Além disso, a Loja incentiva a cultura e a instrução em

todos os seus níveis. A Loja Macônica age como instituição iniciática, altruísta,

progressista, filantrópica e evolucionista.

A Loja Maçônica Brasil Central nº 10, no desenvolvimento de suas atividades,

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

economicidade e da eficiência e não faz discriminação de cor, raça, gênero nem

religião.

Sendo meritório o seu trabalho e de relevância social, contamos com o apoio dos

nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.332/2009

Declara de utilidade pública a Associação Cooperativa Educacional de Piumhi Ltda.

- Acep -, com sede no Município de Piumhi.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cooperativa Educacional

de Piumhi Ltda. - Acep -, com sede no Município de Piumhi.

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

Sala das Reuniões, 14 de maio de 2009.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A principal finalidade da Associação Cooperativa Educacional de

Piumhi Ltda. - Acep -, consiste em ser entidade mantenedora do Instituto Perfil de

Educação - IPE.

A referida entidade tem como objetivo oferecer aos seus cooperados e

dependentes um ensino de qualidade a preços acessíveis, com base no rateio dos

custos, das despesas e dos investimentos e promover a educação, a cultura e o

esporte.

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 3.333/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado

de Januária, com sede no Município de Januária.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

ao Condenado Januária, com sede no Município de Januária.

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

Sala das Reuniões, 14 de maio de 2009.

Ruy Muniz

Justificação: A Associação de Proteção e Assistência ao Condenado Januária é

uma entidade sem fins lucrativos. Tem como finalidade auxiliar as autoridades

judiciárias e policiais da Comarca na execução da pena, administrando o

cumprimento das penas privativas de liberdade nos regimes fechado, semi-aberto e
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aberto, de limitação de fins de semana, e em todas as tarefas, tais como estudos

psicossociais, recreação, laborterapia, assistência moral, espiritual e material, ligadas

à reintegração social e à readaptação dos egressos dos presídios, através da

assistência à família, à educação, à saúde, ao bem-estar e à profissionalização.

O processo que tem por objetivo a declaração de utilidade pública da referida

entidade encontra-se legalmente amparado e obedece às exigências da Lei nº

12.972, de 27/7/98.

Ademais, a Associação está em pleno funcionamento há mais de um ano, e sua

diretoria é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas

funções. Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua

declaração de utilidade pública.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação desta

proposição.

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

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

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.334/2009

Declara de utilidade pública o Grupo Laboris de Teatro, com sede no Município de

Porto Firme.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Laboris de Teatro, com sede no

Município de Porto Firme.

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

Sala das Reuniões, 14 de maio de 2009.

Mauri Torres

Justificação: O Grupo Laboris de Teatro, entidade civil sem fins lucrativos com sede

no Município de Porto Firme, visa a incentivar a arte e a cultura, através de pesquisas

e estudos da arte dramática, promovendo seminários, teatros, e espetáculos e

mantendo publicações de caráter artístico e cultural, entre outras atividades.

Com duração indeterminada, a entidade encontra-se em pleno e regular

funcionamento há mais de um ano. Sua diretoria é composta por pessoas de
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reconhecida idoneidade moral e ilibada conduta social, não recebendo nenhuma

remuneração pela sua atuação. A totalidade das rendas apuradas é destinada

integralmente à manutenção e ao desenvolvimento dos objetivos institucionais da

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 3.335/2009

Determina o uso de anteparos nos caixas das agências de estabelecimentos

bancários no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica determinado que os caixas das agências bancárias deverão dispor de

um anteparo de acrílico ou divisória similar que permita privacidade às operações

financeiras efetuadas pelos clientes no ambiente comum da agência.

Parágrafo único - A agência bancária terá o prazo de noventa dias para se adequar

ao disposto no “caput” deste artigo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor trinta dias após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de maio de 2009.

Antônio Genaro

Justificação: Este projeto de lei está motivado pela onda crescente de atos

criminosos praticados por meio de pessoas que atuam no ambiente comum das

agências bancárias, verdadeiros “olheiros”, que ficam observando quem se dirige aos

caixas para saques de valor mais elevado.

Como os caixas das agências são abertos e sem nenhum dispositivo que dê

privacidade ao cliente, este se torna o alvo do “olheiro”, que comunicará aos seus

comparsas até mesmo o valor sacado e onde foi guardado, para o devido assalto, já

fora das imediações da agência bancária.

A utilização de anteparos ou guarda-corpos nos caixas das agências bancárias visa

a dificultar a identificação dos serviços utilizados pelo cliente, especialmente saques,

dificultando essa prática comum dos “olheiros”, atualmente facilitada, porque não há o

devido resguardo nem privacidade dentro das agências.



____________________________________________________________________________
640

Objetivando unicamente a segurança de nossos cidadãos, visto que todos

necessitam da utilização de serviços bancários, conto com os nobres pares para a

aprovação desta proposição.

- 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 LEI Nº 3.336/2009

Torna obrigatória a comunicação ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais -

Detran-MG -, pelas empresas seguradoras de veículos, dos sinistros que acarretarem

perda total de veículo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as empresas seguradoras de veículos obrigadas a comunicar ao

Departamento de Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG - os sinistros que

acarretarem perda total de veículo, sob pena de multa.

Art. 2° - A multa a que se refere o art. 1º desta l ei será de R$5.000,00 (cinco mil

reais) por veículo sinistrado.

Art. 3° - Esta lei será regulamentada no prazo de s essenta dias contados da data de

sua publicação.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 14 de maio de 2009.

Fábio Avelar

Justificação: As polícias rodoviárias, a cada ano, divulgam números expressivos de

acidentes com perda total ocorridos nas rodovias que cortam a extensa malha

rodoviária do Estado, bem como as vias urbanas.

Ao tornar obrigatória a comunicação, ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais

- Detran-MG -, pelas empresas seguradoras de veículos estabelecidas no Estado,

dos sinistros que acarretarem perda total de veículo para a competente anotação no

prontuário do automóvel, sob pena de multa, objetiva este projeto de lei impedir que

veículos que tenham sofrido perda total sejam comercializados por oportunistas,

provocando prejuízos aos cidadãos de boa-fé.
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Sabemos que é prerrogativa da União legislar sober o sistema de trânsito brasileiro,

tendo ela, por isso, instituído o Código de Trânsito Brasileiro ao editar a Lei Federal nº

9.503, de 1997. O mencionado Diploma Legal conferiu aos Detrans, dos Estados e do

Distrito Federal, competência para gerenciar, fiscalizar, controlar e executar, em todo

o seu território as atividades de trânsito, nos termos da legislação própria.

Assim, compete ao Detran-MG, como órgão executivo das leis do trânsito, lançar

nos prontuários dos veículos os sinistros que acarretarem sua perda total.

Por todo o exposto, contamos com a anuência dos nobres pares a este projeto de

lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Ruy Muniz.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.295/2009, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 3.791/2009, da Deputada Gláucia Brandão, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Escola da Serra e com a respectiva comunidade escolar

pela restauração do afresco do prédio da escola, pintado pelo artista Emerick Marcier.

(- À Comissão de Cultura.)

Nº 3.792/2009, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a MXT Industrial, empresa recém-inaugurada em Betim, que

será responsável pela produção de "modens" com tecnologia nacional e pelo avanço

da TV digital no Brasil. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 3.793/2009, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Colégio Técnico Universitário por figurar entre os

colégios com as maiores médias, em Juiz de Fora, no Enem de 2008.

Nº 3.794/2009, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Colégio Militar de Juiz de Fora por figurar entre os

colégios com as maiores médias no Enem de 2008.

Nº 3.795/2009, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Colégio dos Jesuítas por figurar entre os colégios com as

maiores médias, em Juiz de Fora, no Enem de 2008.
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Nº 3.796/2009, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Colégio Santa Catarina por figurar entre os colégios com

as maiores médias, em Juiz de Fora, no Enem de 2008. (- Distribuídos à Comissão

de Educação.)

Nº 3.797/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Saúde pedido de providências com vistas à destinação de uma

ambulância para o Município de Moema, por meio de convênio com a Fundação

Moemense de Saúde.

Nº 3.798/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Saúde pedido de providências com vistas à destinação de uma

ambulância para o Município de Aimorés.

Nº 3.799/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Saúde pedido de providências com vistas à destinação de uma

ambulância para o Município de Monte Carmelo.

Nº 3.800/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Saúde pedido de providências com vistas à destinação de uma

ambulância para o Município de Guidoval.

Nº 3.801/2009, dos Deputados Weliton Prado e Durval Ângelo, em que solicitam

seja encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências com vistas à

destinação de uma ambulância para o Município de Buenópolis. (- Distribuídos à

Comissão de Saúde.)

Nº 3.802/2009, do Deputado Tenente Lúcio, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Escola Estadual Luiz Antônio Corrêa de Oliveira,

localizada no Município de Araxá, pelo recebimento do título de Escola Referência

Estadual em Gestão, concedido pelo governo do Estado. ( - Semelhante proposição

foi apresentada anteriormente pelo Deputado Weliton Prado. Anexe-se ao

Requerimento n 3.517/2009 nos termos do § 2 do art. 173 do Regimento Interno.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Durval Ângelo,

Célio Moreira, Dinis Pinheiro e Ruy Muniz.
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Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Direitos

Humanos, de Minas e Energia e de Cultura e dos Deputados Domingos Sávio, Braulio

Braz e Hely Tarqüínio.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Deputado José Henrique, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, antes de pronunciar-me, com muito prazer concedo aparte ao

Deputado Ademir Lucas, que deverá fazer uma saudação a seus conterrâneos que

estão aqui nesta tarde.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputado

João Leite, quero, inicialmente, agradecer a V. Exa. a generosidade de me permitir

que use parte do seu tempo para fazer uma saudação aos alunos da Escola Estadual

São Tomás de Aquino, de Caracóis de Baixo, Esmeraldas, que, com a maior alegria,

participam da nossa reunião com seus professores e toda a diretoria da escola.

Quero destacar nossa satisfação de vê-los aqui participando dos trabalhos da

Assembleia. Certamente, ao percorrer todos os setores desta Casa, poderão verificar

os procedimentos deste Poder, tão importante para a vida democrática do Estado e

do País. Então, gostaria de deixar nossa saudação especial aos alunos da Escola

São Tomás de Aquino, de Caracóis de Baixo, da nossa querida Esmeraldas, dizendo

que são muito bem-vindos à Assembleia Legislativa. Obrigado.

O Deputado João Leite - Muito obrigado. Ninguém melhor do que o Deputado

Ademir Lucas para fazer essa saudação aos estudantes, já que todos são

conterrâneos dele. Sejam muito bem-vindos à Assembleia Legislativa.

O assunto que me traz, Sr. Presidente, Deputados, Deputadas, público presente,

telespectadores da TV Assembleia, a esta tribuna nesta tarde é a transposição do Rio

São Francisco, mas antes não poderia deixar de tratar de algo muito importante para

todos nós da Região Metropolitana de Belo Horizonte. No dia de hoje, novamente, a

BR-381, saindo de Belo Horizonte em direção a Monlevade, está fechada. Temos ali

um grande engarrafamento. Temos produtos, famílias, trabalhadores, todos parados

na estrada neste momento nos dois sentidos, em razão de mais um acidente fatal
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com vítimas. Outro dia abordamos esse tema desta tribuna para dizer quais eram os

quilômetros onde aconteceriam acidentes. Lamentavelmente, foi novamente o Km 30.

Sabemos que o Km 30 não tem nenhuma condição de receber os caminhões e

automóveis que passam por ali. É um trecho com uma curva perigosa, malconstruída,

e novamente temos um acidente ali.

Sabemos os locais da BR-381 onde ocorrerão os acidentes. Temos que tomar uma

atitude com urgência. A atitude que devemos tomar é uma ação contra o governo

federal por cada acidente, por cada morte, por cada sequela nessa via. Temos que

penalizar o governo federal, o responsável pela matança ocorrida na BR-381, a

irresponsabilidade do DNIT, do governo federal, que está colocando em risco a

população de Minas Gerais e a população do Brasil que utiliza essa via. A BR-381 é a

ligação do Mercosul com o Nordeste e o Norte do Brasil, atravessando a Região

Metropolitana de Belo Horizonte. Especialmente esse trecho de 115km é um trecho

de risco permanente. Tomei o cuidado, outro dia, de contar o número de curvas: de

São Gonçalo do Rio Abaixo a João Monlevade são 62 curvas perigosas. É a isso que

o governo federal está expondo a população de Minas Gerais. Isso é lamentável, e

não temos nenhuma ação concreta do governo federal em defesa da vida.

A Deputada Rosângela Reis (em aparte) - Deputado João Leite, quero aproveitar o

momento para parabenizar V. Exa. por estar, mais uma vez, utilizando essa tribuna

para fazer um clamor pela BR-381. Ontem houve uma paralisação em três trechos da

rodovia, nos Municípios de Caeté, Ipatinga e Governador Valadares. A comunidade

de vários Municípios se mobilizou, e hoje já temos outro assunto desagradável: uma

paralisação devido a um acidente com possíveis mortes. Oficiou-se ao Ministério

Público Federal, e estamos aguardando resposta. Foram indicados ao Ministério

Público todos os trechos onde acontece o maior número de acidentes.

O que precisamos é uma decisão por parte do governo federal e até mesmo a

definição de qual órgão fará a duplicação. Que seja feita pelo melhor projeto,

independentemente de ser da ANTT ou do DNIT. Não somos contra o pedágio nas

BRs, mas depois de pronta a duplicação, pois é dinheiro público que será investido

nessa obra. Como cobrar pedágio estando a BR em obras?
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Então, vamos continuar nessa luta. Façamos com que o governo federal tome as

medidas necessárias. Se fosse o governo estadual, essa BR já estaria duplicada há

muito tempo.

O Deputado João Leite - Muito obrigado. Infelizmente, vemos o desleixo, o

abandono do governo federal em relação às rodovias em Minas. Vinte e quatro por

cento da malha rodoviária federal está em Minas Gerais, mas, lamentavelmente, está

abandonada. O governo federal deixou Minas Gerais e a sua população à sua própria

sorte no tocante a essas estradas, que estão matando a nossa população.

Um outro assunto me traz à tribuna, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados. O Bispo da Diocese de Barra, na Bahia, D. Luiz Cappio, que ficou

conhecido pelo trabalho em defesa do Rio São Francisco, há alguns dias, em São

Paulo, lançou a campanha Povos indígenas em favor do Rio São Francisco e contra a

transposição.

Prestes a receber seu segundo prêmio internacional, o Prêmio Kant de Cidadão do

Mundo, em reconhecimento ao seu trabalho, D. Luiz Cappio, juntamente com

lideranças indígenas, pretende pressionar o STF a julgar ações pendentes contra o

projeto de transposição do São Francisco, principalmente a que trata das terras

indígenas afetadas. Também faz parte das reivindicações a realização de audiências

públicas democráticas para garantir o direito de participação popular na formulação e

implementação das políticas do governo federal na Bacia do São Francisco.

Não é difícil entender a obstinação desse Bispo tão dedicado à defesa de uma

população abandonada e sofrida devido ao descompromisso do poder público. Em

2004, o Senador Ney Suassuna, do PMDB da Paraíba, pediu, em pronunciamento no

Senado, que o governo federal adotasse ações de planejamento capazes de antever

os fenômenos climáticos que atingem o Nordeste. Na ocasião, o Senador solicitou

que o governo tratasse da manutenção dos açudes e barragens cujas comportas não

estavam passando por manutenções preventivas.

Hoje estamos colhendo o resultado dessa política imprevidente. Muitos já morreram

no Nordeste devido à falta de planejamento que o Senador denunciou. As obras de

engenharia existentes são insuficientes para represar e distribuir as águas do período

chuvoso sem causar tragédias.
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Não se trata de um ano atípico. No ano passado, 600 mil pessoas foram atingidas

em sete Estados nordestinos, 39 morreram afogadas. A situação deste ano é menos

grave, mas não podemos permitir que o governo federal utilize a propaganda das

medidas preventivas contra a gripe suína para encobrir o que se passa com os

nossos irmãos nordestinos.

No Ceará - são números de alguns dias atrás - 170 mil pessoas foram afetadas.

Dos 131 açudes, 103 estão sangrando, estão rompidos, o que representa mais de

90% da capacidade de armazenamento. As principais rodovias estão com vários

trechos obstruídos por deslizamentos de terra, e a estrada que liga os Estados do

Ceará e Piauí foi totalmente interditada.

No Maranhão, são 155 mil atingidos; no Piauí, 49 mil. A tristeza é a mesma: cidades

estão submersas ou ilhadas, a população, tendo perdido tudo, passa fome e está

desagasalhada. E as providências estão caminhando a passo de tartaruga.

Curiosamente, o Presidente Lula, ao participar de uma inauguração no dia 30 de

abril no Rio de Janeiro, criticou a burocracia brasileira. Dias atrás, ao visitar o

Nordeste, criticou os Prefeitos por eles pedirem dinheiro em situações de emergência,

mas não apresentarem projetos, e surpreendeu ao afirmar: “o que faz facilitar a

liberação de recursos não é a emergência, mas o projeto”.

D. Luiz Cappio está certo! Temos de conversar mais sobre a transposição do Rio

São Francisco, que aumentará o volume de água desses açudes que estão

transbordando. É preciso avaliar a quem realmente interessa a transposição. Num

momento de dificuldade de investimento, é esse um projeto prioritário? E há

realmente um relatório de impacto ambiental, ou vamos errar mais uma vez, para

então concluirmos que R$4.500.000.000,00 ou, ao final, R$20.000.000.000,00 do

dinheiro público se perderam por imprudência, incompetência e arrogância?

Minas Gerais já deu exemplo disso. Na última legislatura, a Assembleia Legislativa,

por meio da sua Comissão de Meio Ambiente, hoje presidida pelo Deputado Fábio

Avelar, aqui presente, manifestou-se contra a transposição do Rio São Francisco. E

hoje vemos, no Nordeste brasileiro, a prova do equívoco da transposição do Rio São

Francisco. Mas um planejamento das mudanças climáticas do Nordeste brasileiro,

sim, seria bem-vindo pela população do Nordeste, pela população brasileira. Gastar
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dinheiro na transposição do Rio São Francisco para colocar água nos açudes que

hoje estão transbordando não me parece a melhor medida e o melhor gasto tendo em

vista os parcos recursos públicos, especialmente nesse momento de crise que

vivemos no Brasil.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Agradeço ao Deputado João Leite o aparte.

Vou aproveitar os segundos finais de sua fala, por meio da qual V. Exa., mais uma

vez, traz a essa tribuna uma discussão tão importante. Acredito que temos de retomar

nesta Casa esse assunto tão grave, muito debatido e provocador de críticas. No

entanto, ainda não tivemos força suficiente para conseguir sustar esse projeto,

apelidado por nós de “aberração da engenharia”. O projeto não atende a nenhum

objetivo, nem ao social, nem ao econômico, e muito menos ao técnico.

Como já foi demonstrado por várias vezes nesta Casa, trata-se de uma obra que

não atende às mínimas necessidades econômicas. Tanto é assim que, na

oportunidade, não foi possível conseguir que nenhum órgão financiasse aquele

empreendimento, tendo em vista o seu alto índice de inviabilidade. Tendo como

escudo o atendimento ao ser humano, na realidade, por trás desse objetivo, estava

apenas o interesse econômico. (- Segue.)

Portanto, mais uma vez, estamos confirmando hoje que esse é um projeto

totalmente equivocado, e cumprimento V. Exa. por trazer a esta Casa o debate de um

assunto tão importante. Conte conosco, na Comissão de Meio Ambiente, no Plenário,

e como colega que o admira e respeita o seu trabalho. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Agradeço ao Deputado Fábio Avelar, Presidente da

Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa.

Sr. Presidente, entendemos que o projeto é outro. Minas Gerais, o Rio São

Francisco, a Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco necessitam de investimentos.

Revitalização do Rio São Francisco: é isso que pedimos da tribuna da Assembleia

Legislativa de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Tenente Lúcio.

O Deputado Tenente Lúcio* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

cumprimento o Presidente da Comissão de Segurança Pública, o amigo Deputado

João Leite, pelo pronunciamento.
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Inicialmente, Sr. Presidente, gostaríamos de fazer um agradecimento, pelo

atendimento a uma das nossas reivindicações, ao Dr. Marco Antônio Monteiro, Chefe

da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, que esteve em Uberlândia ontem, pela

manhã, no Triângulo, para a entrega de viaturas, seguindo, realmente, a

determinação de um projeto audacioso do Governador Aécio Neves. Na semana

passada, lá foram entregues viaturas da Polícia Militar ao Comandante da 9ª Região,

Cel. Crovato. E ontem foram entregues à sociedade daquela cidade, pelo nosso

companheiro, hoje Superintendente da Polícia Civil de Uberlândia e região, Sr. Gilmar

de Souza - meu companheiro de turma no Exército, em 1979 -, com o Sr. Samuel,

Delegado Regional, e o Prefeito Odelmo Leão, 10 viaturas Fiesta, 9 EcoSports, 9

motos, 1 Astra e 1 Uno Mille. Essas viaturas vêm ajudar muito a proporcionar a

segurança, com o Projeto Cinturão de Segurança do Estado de Minas Gerais, em

parceria com as Polícias Militar e Civil e o Corpo de Bombeiros. Isso é de

fundamental importância.

Ainda gostaria de parabenizar a Escola de Araxá, uma referência estadual,

conforme publicado no “Minas Gerais” de ontem. “A Diretora da Escola Estadual Luiz

Antônio Corrêa de Oliveira, Edna de Fátima Resende Campos, apresentou as boas

práticas de gestão que levaram a Escola de Araxá, no Município da região do Alto

Paranaíba, a receber o título de Escola Referência Estadual em Gestão, a ser uma

das seis finalistas do Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar 2008, ano

base 2007. Dezenas de Diretores de escolas públicas da rede estadual de ensino

participaram do encontro no Instituto de Educação, em Belo Horizonte, em que a

Secretaria de Educação também divulgou a programação da décima edição do

prêmio. A Diretora Edna Campos fez uma apresentação das práticas adotadas em

Araxá para a comunidade escolar da Escola Estadual Anita Brina Brandão, no Bairro

Jaraguá, em Araxá.

O entusiasmo da equipe de trabalho e o desenvolvimento da família e da

comunidade foram determinantes para o sucesso da escola de Araxá.

A escola conta atualmente com 1.433 alunos dos ensinos fundamental e médio e

participa de vários projetos da Secretaria de Educação, como escola de tempo

integral, escola referência, Programa Educacional de Atenção ao Jovem e Formação
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Inicial para o Trabalho. Além dos projetos do governo de Minas, a escola desenvolve

ações inovadoras, estimulando o protagonismo juvenil e as atividades ligadas ao

teatro, à música, à arte e à dança, e investe na gestão de pessoas e na gestão

pedagógica”.

Então gostaria de cumprimentar o Prefeito, Dr. Jeová, que já foi Prefeito em outra

gestão e venceu agora as eleições, pois está fazendo um trabalho brilhante.

Parabéns, Dr. Jeová, que é do nosso partido, o PDT, e está no Alto Paranaíba dando

um exemplo de como se administra uma cidade como Araxá, um polo turístico de

nossa região, de nosso Estado.

Sr. Presidente, gostaria de fazer um pronunciamento hoje, pois não estarei aqui na

terça-feira, porque chego de Uberlândia às 8 horas da manhã, no Aeroporto da

Pampulha, e já embarco no avião da Assembleia, com a Comissão de Turismo,

Indústria, Comércio e Cooperativismo, a qual tenho a honra de presidir, atendendo a

um requerimento do Líder do nosso partido, o Deputado Carlos Pimenta. Vamos até

Montezuma, no Norte de Minas Gerais. Trata-se de um pronunciamento sobre o Dia

Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Infantil. A Lei Federal de nº 9.970

instituiu o dia 18 de maio como o Dia Nacional de Luta contra o Abuso e a Exploração

Sexual Infantil. A data foi escolhida porque, em 18/5/73, em Vitória, no Espírito Santo,

um crime bárbaro chocou o País e ficou conhecido como Crime Araceli. Araceli era o

nome de uma menina de 8 anos de idade que foi raptada, drogada, estuprada, morta

e carbonizada por jovens de classe média alta; esse crime hediondo prescreveu e

ficou impune. Desde quando foi criada a lei de 18 de maio, a sociedade promove

alguns atos de mobilização para conscientizar a população sobre a gravidade da

violência sexual. A partir de 2003, essa mobilização passou a ser coordenada em

conjunto com o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente -

Conanda - e o governo federal, por meio da Secretaria Especial dos Direitos

Humanos. Contam também com a parceria da Frente Parlamentar em Defesa dos

Direitos da Criança e do Adolescente do Congresso Nacional. Essa data tem o intuito

de reforçar o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes e

mobilizar diferentes setores da sociedade, bem como órgãos de governo e imprensa,

para auxiliar na formação da opinião pública contra essa violência. Não podemos
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esquecer que é dever dos pais educar e proteger os filhos, mas não podemos deixar

de dizer que, muitas das vezes, são os próprios familiares que violam seus filhos,

tirando-lhes precocemente a inocência. Nossa intenção aqui é encorajar as pessoas a

denunciar qualquer situação e forma de violência sexual. É importante estimularmos a

implementação de órgãos políticos públicos que combatam a impunidade e

promovam a proteção às vítimas.

Aproveitando o tema, senhoras e senhores, parabenizo os organizadores da

passeata que haverá na segunda-feira, 18 de maio, em minha cidade, Uberlândia:

Todos contra a Pedofilia. O evento reunirá pessoas que lutam em prol de uma mesma

causa: evitar que mais crimes dessa natureza prescrevam impunemente.

Gostaria de fazer um pequeno comentário. Nós, que somos pais, as Deputadas que

são mães, e muitos aqui têm netos, temos uma preocupação muito grande. Tenho

duas filhas maravilhosas, Ana Carolina, de 19 anos, e Taís, de 17 anos. A mais velha,

já universitária, está cursando o 5° período de Jor nalismo. As duas são muito

preocupadas com o que tem acontecido. Procuram sempre informação e pediram:

“Papaizinho - chamam-me assim, com muito carinho -, não se esqueça de fazer um

pronunciamento para que as famílias possam realmente voltar as suas atenções para

seus filhos, seus netos, a família em geral”.

O Deputado Eros Biondini sempre assoma a esta tribuna para defender a

sociedade. Ele está preocupado, aliás os 77 Deputados desta Casa estamos

preocupados com a violência que vem ocorrendo não só no nosso Estado, mas

também no País e no mundo. Parece que falta Deus no coração de muitas pessoas.

Temos aqui um adesivo em que consta um apelo para que protejamos nossas

crianças. Trata-se de um projeto do Estado de Minas Gerais, por meio do qual se

solicita que, em caso de violência, seja feita denúncia por intermédio do número

0800-311119. A proteção das nossas crianças é preocupação de todos nós, de todo o

governo do Estado, desta Casa de leis, a Casa do povo de Minas Gerais. Fico muito

contente, ao ver movimentação do governo, das famílias, de pessoas que estão

realmente interessadas em defender as crianças, os jovens e os adolescentes.

Faríamos uma audiência pública na cidade de Araxá, no próximo dia 24, que foi

adiada, por motivo de força maior. Por falta de espaço na agenda do Prefeito de
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Araxá, Dr. Jeová, essa audiência passou para 29 de junho, Dia de São Pedro, dia

mais frio do ano. Nessa data, estaremos em Araxá, realizando audiência pública.

O Deputado Eros Biondini já está no Plenário. Falamos há pouco da importância

que ele sempre imputou aos debates contra a violência sexual contra crianças e

jovens. Traremos à nossa Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e

Cooperativismo - ação que partiu do Deputado Eros Biondini -, no dia 18 de junho, o

Senador Magno Malta. Estamos realizando também um trabalho junto aos

Vereadores de Uberlândia, que contará com a participação de Vereadores do meu

partido, o PDT, dos Vereadores Murilo, William Alvorada e Jerônima Carlesso.

Faremos esse trabalho, que levaremos a Uberlândia e à nossa Senadora Patrícia

Saboya, que também participará de um projeto amplo, que beneficiará o Brasil.

Gostaríamos que a nossa cidade, Uberlândia, fizesse parte desse trabalho, por

intermédio de nosso partido.

O Deputado Eros Biondini (em aparte)* - Obrigado, Deputado Tenente Lúcio.

Gostaria de aparteá-lo e parabenizá-lo não só por este pronunciamento, mas também

pela sua postura e trabalho à frente da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e

Cooperativismo. Realmente a Mesa foi muito feliz, ao colocá-lo como Presidente

dessa tão importante Comissão. Percebemos que está havendo sequência positiva

para os trabalhos que estávamos desenvolvendo no primeiro biênio. Além disso, V.

Exa. tem dado todo dinamismo à Comissão, ao debater temas muitos importantes e

relevantes para a sociedade, trazendo para esta Casa realmente discussões muitos

pertinentes. Ademais, tem levado a Comissão a participar de audiências públicas,

debates e reuniões especiais nos Municípios, como é o caso de Araxá e tantos outros

em que estivemos juntos.

Parabéns. V. Exa. está fazendo um brilhante trabalho aqui na Casa, principalmente

à frente da Comissão de Turismo.

O Deputado Tenente Lúcio* - Agradeço ao nosso companheiro e amigo Deputado

Eros Biondini. Sem dúvida, nós o veremos subindo os degraus da nossa hierarquia,

politicamente falando.

Tenho a certeza de que V. Exa. é um homem abençoado por Deus e sempre sairá

vitorioso.
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Só para encerrar, Sr. Presidente, gostaria de convidar os Deputados que puderem

participar a estar presentes, na próxima terça-feira, em Montezuma, numa audiência

pública do Norte de Minas, com o Prefeito Grande - que realmente é um Prefeito

grande e um grande Prefeito -, a pedido do Líder de nosso partido, o Deputado Carlos

Pimenta. Estaremos em Montezuma para tratar das águas termais, num lugar

maravilhoso. Segundo ele, é o lugar mais bonito do mundo. Vamos nos reunir nessa

cidade para confirmar e para ajudar a população a ser beneficiada com o turismo,

para desenvolver ainda mais o Norte do nosso Estado. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Eros Biondini.

O Deputado Eros Biondini* - Sr. Presidente, Deputado José Henrique, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, servidores desta Casa, amigos que nos acompanham

das galerias e pela TV Assembleia, novamente venho à tribuna para abordar o tema

da recuperação daqueles que estão, de alguma maneira, privados da sua liberdade e

acometidos pelo vício das drogas. Não consegui fazê-lo na totalidade no meu último

pronunciamento, e até foi oportuno não ter conseguido, já que, daquele dia até hoje,

tivemos oportunidade de avançar ainda mais nas discussões propostas pela CNBB,

que, entre tantos temas, levou-nos a discutir o sistema prisional.

Não obstante a realidade de violência que nos cerca e tantos outros graves

problemas que enfrentamos na nossa sociedade, relacionados à violência infantil, ao

tráfico de drogas, ao vício e às dificuldades vividas pelos nossos jovens, temos, sim,

motivos para comemorar. Digo isso porque a política pública antidrogas desenvolvida

no Estado é hoje referência em todo o Brasil.

Eu, que tenho oportunidade de estar em outro Estado praticamente quase todos os

meses, justamente para discutir esse assunto, sou voluntário de inúmeras fazendas

de recuperação, como a Fazenda da Esperança e a Fazenda das Pedrinhas, em

Guaratinguetá, que foram conhecidas pelo Papa Bento XVI na visita que ele fez ao

Brasil. Aliás, já falei sobre isso aqui, por diversas vezes. Em tantas outras

comunidades espalhadas pelo Brasil, também percebemos isso, até por

acompanharmos, como parlamentar, a política pública antidrogas desenvolvida por

Minas. Nesse aspecto, precisamos frisar a atuação do Subsecretário de Políticas
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Antidrogas, Cloves Benevides, que está fazendo um excelente trabalho à frente da

Subsecretaria. Realmente, temos visto essas políticas públicas tornarem-se

referência no Brasil.

Portanto, hoje podemos ver “in loco” várias iniciativas e ações concretas que têm

possibilitado a recuperação e a reinserção daqueles que, por algum motivo,

afastaram-se da sociedade. Precisamos subir a esta tribuna para elogiar o nosso

Governador Aécio Neves e a sua equipe de governo.

Passamos o Dia das Mães no Centro de Referência a Gestantes Privadas de

Liberdade, na MG-10, sentido Pedro Leopoldo. Lá estivemos junto ao Pe. Gílson, do

Morro Alto, tão conhecido e querido por todas as comunidades em Minas Gerais,

numa visita para celebrar a data com aquelas mulheres.

São 50 detentas que hoje estão ali no Centro de Referência à Gestante Privada de

Liberdade. Tenho a alegria de, no ano de 2007, ter apresentado aqui, nesta Casa,

justamente um projeto de lei que abordava esse assunto. Simultaneamente à

tramitação desse projeto, o Governador Aécio Neves, sobretudo por meio de uma

atuação muito positiva do nosso querido Genílson Zeferino, Subsecretário de

Administração Prisional, também estava implementando essa política pública ao criar

o Centro de Referência à Gestante Privada de Liberdade, destinado às detentas que

estão amamentando ou que têm filhos de até 1 ano de idade. Se por um lado nos

entristece visitar um local onde estão mães detentas, com seus filhos novinhos em

seu colo, por outro lado nos alegra perceber que aquele ambiente é que lhes dá

dignidade. O local possui um ambiente favorável para que, durante o período em que

estiver lá, da gestação até a criança completar 1 ano, a mãe conviva com o filho

realmente em um ambiente saudável, com toda a oportunidade não só de refletir

sobre sua própria vida e de mais rapidamente se recuperar e se reinserir no seio da

sociedade, mas também de ter a criança junto de si. Estivemos lá, Sr. Presidente, e

gostaria de parabenizar o trabalho da Dra. Mariana, Diretora do Centro de Referência.

Ela realmente não só é uma pessoa dedicada, capacitada, gabaritada, mas também é

vocacionada a acolher as pessoas. Percebemos ali que aquelas 50 mulheres -

apenas uma delas era gestante, pois todas as outras estavam com filhos em seu colo

- recebiam o carinho de toda a equipe que trabalha no Centro de Referência, mas ele
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partia da Diretora Mariana. Realmente foi recompensador para nós, para a nossa

equipe, passar esse dia, deixando de lado até mesmo um pouco as nossas mães,

para irmos até o Centro de Referência à Gestante Privada de Liberdade.

O Deputado Doutor Rinaldo (em aparte)* - Caro colega Deputado Eros Biondini,

gostaria de cumprimentá-lo pelo uso que V. Exa. faz da tribuna hoje, dando

sequência ao que V. Exa. já tem dito sobre o sistema prisional, sobre as campanhas

antidrogas. Somos testemunhas do seu trabalho permanente, protegendo essas

pessoas vítimas das drogas, que estão hoje com sua liberdade proibida, no âmbito do

sistema carcerário. Sou testemunha de que, nesses locais, há pessoas muito boas.

Eu era médico da Colônia Penal Floramar, em Divinópolis. No início, era um trabalho

voluntário e depois passou a ser remunerado, mas continuou quase sendo voluntário

mesmo. Acompanhei de perto e vi que a grande maioria dos jovens estava ali por

problemas com drogas. A grande maioria das pessoas de nosso sistema carcerário

hoje está ali porque traficou, usou drogas, cometeu algum delito sob o uso de drogas.

Tenho o prazer de ter trabalhado ali e nunca ter examinado um detento algemado.

Muitas vezes as pessoas diziam: “Doutor, esse aí deve ser algemado, porque é muito

perigoso”. Eu dizia: “Retire as algemas”. Pelo menos era um pouco de dignidade que

dávamos àquelas pessoas que estavam ali excluídas de toda a sociedade. Então,

quero cumprimentá-lo por essa preocupação. Somos testemunhas desse seu

trabalho. Parabéns.

O Deputado Eros Biondini* - Muito obrigado, Deputado. Sras. Deputadas e Srs.

Deputados, Deputados André Quintão e Carlin Moura, temos de acompanhar mais de

perto, porque é um trabalho que está sendo muito bem feito.

Ontem estive em Conceição do Pará, mais uma vez, com D. Vera, uma pessoa

admirável, que coordena a fazendinha de recuperação Vida e Renascer. Ali estão 100

homens sob os cuidados de D. Vera, uma senhora que construiu aquele ambiente,

que hoje é uma referência. Lá há um índice altíssimo de recuperação de jovens

usuários de drogas. Ao chegar lá, temos vontade até de ficar. Se eu não fosse um pai

de família e se tivesse a oportunidade de ficar ali uma semana, ficaria com aqueles

jovens. Ver ali homens formados que passaram, sim, pelo problema com as drogas,

por algum tipo de delito, mas que estão ali alegres e dispostos a se recuperarem, sem
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ser considerados marginais, é gratificante. Devemos apoiar essas iniciativas,

incentivá-las. Todas essas fazendas passam por dificuldades.

Apesar de todo o apoio que têm recebido do governo e da Subsecretaria

Antidrogas, as fazendas e as comunidades terapêuticas precisam de toda ajuda

possível, não só por parte dos parlamentares mas também da sociedade. Assim, se

há em sua cidade uma comunidade terapêutica que acolhe jovens ou pais e mães de

família que enfrentam problemas com álcool ou drogas, apoie essa comunidade,

porque ali está parte de nossa esperança no futuro de nosso Estado e do País. Ainda

que pareça que esse mal se alastra cada vez mais, temos diante de nós a

oportunidade de contribuir para a restauração dessas famílias e desses jovens. Não

podemos desistir nem baixar a guarda; temos de acreditar no ser humano e ajudá-lo

a se recuperar e a ser reinserido no seio da sociedade. Essa é nossa luta, nela

acreditamos. Temos acompanhado diariamente o trabalho de tantas instituições como

as Apacs, como esse centro de referência, que hoje orgulha o nosso Estado, e como

as comunidades terapêuticas, que são vocacionadas a amar o seu próximo e a doar a

sua vida - há ali muitas pessoas, a maioria voluntárias, capacitadas, estudadas e

preparadas para acolher, tratar e restaurar tantas e tantas vidas.

Hoje quero realmente manifestar a minha alegria: se, por um lado, temos tantas

dificuldades, hoje já conseguimos ver um norte. Se apoiarmos e incentivarmos essas

políticas públicas não só de penas alternativas e de atenção especial a cada caso de

violência, crime e delito, mas também de comunidades terapêuticas, que acolhem os

acometidos por qualquer tipo de vício, estaremos prestando um grande serviço ao

Estado de Minas Gerais. Consequentemente, estaremos sendo referência para os

outros Estados, que, olhando para Minas Gerais, poderão implantar essas políticas

públicas no País, deixando também o Brasil na vanguarda, de alguma maneira, na

prevenção, no tratamento e no trabalho social com os dependentes químicos.

Estaremos sempre aqui, Presidente, abordando esse assunto, até porque “estive

com fome e me deste de comer; estive com sede e me deste de beber; estive preso e

foste me visitar; enfermo, e curaste minha ferida”. Nessa passagem, que sempre

gosto de relembrar, da parábola do juízo final, perguntaremos a Deus neste dia:

“Quando foi que te vi preso e fui te visitar?”. Então Ele nos recordará todas as boas
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ações e obras que tivemos a oportunidade de realizar. Parabéns, Sr. Presidente, por

seu trabalho nesta Casa, extensivo aos Deputados e às Deputadas que têm formado

um grupo muito eficaz e eficiente em seu trabalho em favor dos que estão privados

de liberdade e dos que precisam ser recuperados em sua dignidade. Muito obrigado,

Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

telespectadores, inicialmente parabenizo o Deputado Eros Biondini não só por seu

pronunciamento, mas também por seu testemunho nesta e em outras causas

vinculadas à defesa da vida e da vida em plenitude. Parabéns, Deputado Eros

Biondini, por seu trabalho.

Quero também, Sr. Presidente, registrar a nossa imensa alegria, em nome da

Assembleia e de milhares de jovens de Minas Gerais, porque nesta data tivemos a

felicidade de contar com a sanção do projeto de lei de minha autoria, aprovado nesta

Casa por unanimidade, em que se cria a Política Estadual de Juventude no Estado de

Minas Gerais. Pela manhã, o Governador Aécio Neves sancionou esse projeto de lei;

portanto Minas já tem uma lei destinada especificamente ao atendimento dos direitos

básicos de nossa juventude.

Isso é muito importante, porque a juventude no Brasil, na faixa de 15 a 29 anos, já é

um contingente de 51 milhões de jovens, expressiva parcela da população. A

juventude tem papel fundamental para o presente do País e para as futuras gerações,

tem demandas próprias: uma juventude bem-vivida, com acesso à educação de

qualidade, com acesso à profissão desejada, com oportunidade do primeiro emprego,

podendo exercitar seus dons e vocações, ingressar no ensino superior e constituir

família. Trata-se de um período fundamental na formação intelectual, política, moral e

cidadã. Daí, o cuidado que o poder público deve ter com as pessoas na faixa de 15 a

29 anos.

Essa cultura de atenção ao jovem, não o tratando como problema, mas como

protagonista do seu presente e do presente do seu Município, Estado e país, é uma

concepção nova que vem ganhando espaço. Temos uma ampliação das políticas
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públicas destinadas à juventude, legislações sendo discutidas nos planos federal,

estadual e local. Esta Casa, mais uma vez, sai na frente. Minas Gerais terá a

legislação mais avançada de todos os Estados no que se refere à juventude, antes

mesmo da legislação federal. Esse projeto de lei tramitou nesta Casa por dois anos,

foi objeto de várias audiências públicas nas regiões do Estado e na Casa - agradeço

aos Deputados que participaram dessas audiências -, foi aperfeiçoado, discutido na I

Conferência Estadual da Juventude em Minas - portanto, vem com a chancela da

legitimidade popular juvenil - e foi acordado com o governo, por meio da Seplag e da

Secretaria de Esportes e Juventude.

Portanto esse foi o projeto possível, resultado desse grande acordo, e tenho a

certeza de que abrirá uma etapa nas políticas públicas de Minas Gerais. Agradeço

aos Deputados e às Deputadas que nos ajudaram na aprovação do projeto. E,

mesmo sendo Deputado da Oposição, reconheço a boa-vontade do Governador em

sancioná-lo. Agradeço também à Dra. Andréa Neves, Presidente do Servas, muito

sensível a essa causa. Agora entramos na etapa da regulamentação dessa lei, ou

seja, temos de efetivá-la. Isso depende de todos, dos jovens, das parcerias, dos

governos locais, estadual e federal.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Deputado André Quintão, felicito V. Exa.

por mais essa importante conquista: a aprovação do Plano Estadual de Políticas

Públicas para a Juventude. Trata-se de um grande avanço para uma parcela

significativa do povo mineiro, com idade de 18 a 29 anos. Essa é uma grande parte

da população para a qual o Estado não tinha uma visão própria, e a aprovação do

projeto transforma o jovem como sujeito de direito.

Então é fundamental e importante que os Municípios e o poder público estadual

possam implementar essas políticas, dar garantia ao jovem de acesso à cultura, à

educação, ao esporte, ao mercado de trabalho. Somente dessa forma evitaremos que

os jovens sejam vítimas de tantas coisas ruins pela vida afora. Esse projeto é de

fundamental importância, e parabenizo V. Exa., que teve um papel destacado na

tramitação e na aprovação do projeto na Casa.

O Deputado André Quintão* - Muito obrigado, Deputado Carlin Moura. A partir de

hoje, é uma lei importante. Ela prevê a progressiva universalização do acesso ao
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ensino médio, de responsabilidade do Estado - 19,3% dos jovens de Minas Gerais

ainda não estão no ensino médio -, a ampliação da oferta de vagas nas universidades

estaduais, a ampliação dos programas de transferência de renda para os jovens e a

oportunidade do acesso à cultura, ao esporte e ao lazer. Ela tem um cuidado todo

especial com o empreendedorismo juvenil e com a profissionalização e a preparação

do jovem para o primeiro emprego. Prevê também que o Estado encaminhará a esta

Casa um projeto de lei reestruturando o Conselho Estadual da Juventude. A lei que

criou o Conselho está defasada, há pouca participação das entidades e da

representação juvenil. Também induz à criação de conselhos municipais de

juventude, de coordenadorias de juventudes nos Municípios. Ou seja, é uma lei que

se insere no esforço de instituir no País uma rede de políticas públicas de maneira

intersetorial, que atenda às demandas básicas do jovem: a cultura, a arte, o lazer, a

educação, a profissionalização e o apoio social. Queremos jovens cidadãos,

preparados para a vida, fora do mundo das drogas, conscientes, que efetivamente

exerçam o seu protagonismo juvenil.

Nessa primeira etapa do pronunciamento, agradeço a todos os que nos ajudaram.

Tantos jovens cidadãos de todo o Estado de Minas Gerais se deslocaram até a

Assembleia, para as plenárias que realizamos. Cumprimento-os na pessoa do Edgard

e do Alisson, que integram nossa assessoria. Agradeço também o empenho e o

diálogo dos órgãos do governo do Estado, da Seplag e da Secretaria de Juventude,

nas pessoas do meu amigo Deputado Gustavo Corrêa e do Roberto Tross, da equipe

da Seplag.

Mais uma vez, registramos que ficamos muito felizes com a sanção pública

realizada pelo Governador Aécio Neves junto à Presidente do Servas, Dra. Andréa

Neves. Nessa solenidade, Deputados e Deputadas, tivemos também o relançamento

da campanha Proteja nossas crianças, muito bem organizada, em que a Assembleia

também se faz presente. Essa campanha busca sensibilizar a sociedade para

denunciar os casos de abuso e exploração sexual. Desde o ano passado, quando ela

foi lançada, o número de denúncias de abuso e exploração sexual duplicou, sem que,

necessariamente, tenha duplicado o número absoluto de casos. Muitas vezes, o que

não ocorre é a denúncia. Essa campanha foi relançada, até com doação de carros e
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computadores para vários Municípios. A nossa Assembleia contribuiu

significativamente com esse processo, porque parte dos recursos da Comissão de

Participação Popular aprovados para o Orçamento deste ano se destinou às políticas

de infância e adolescência. Foram destinados quase R$700.000,00 para os

Conselhos Tutelares, e R$300.000,00 para o projeto Promover, que combate a

violência sexual no Vale do Jequitinhonha. Só nessa oportunidade a nossa Comissão,

Deputado Carlin Moura, contribuiu com R$1.000.000,00 para a área da criança e do

adolescente. Que bom que esse recurso está sendo bem utilizado e empregado.

Trata-se de uma causa nobre e justa.

Sabemos a importância dos Conselhos Tutelares, que buscam resguardar os

direitos de crianças e adolescentes, mas como se pode ter um bom funcionamento

desse Conselho se o Conselheiro não conta com recursos de informática e não

dispõe de veículo para deslocar-se até um Distrito mais próximo, até uma

comunidade rural mais distante, não tem condições de fazer um atendimento numa

comunidade mais longínqua?

Então, fiquei muito feliz também porque essa campanha é resultado de um esforço

coletivo. No contexto desse esforço coletivo - posso até parecer repetitivo, mas às

vezes a repetição gera resultados -, digo que precisamos da implementação de vara

especializada para julgar crimes cometidos contra crianças e adolescentes. É muito

bom aparelhar os Conselhos Tutelares; é muito bom estimular as denúncias por parte

da sociedade civil; é muito bom agilizar a sua tramitação no Ministério Público - hoje,

meu amigo Dr. Alceu, Procurador-Geral, e o Governador Aécio Neves assinaram um

protocolo de intenção e de entendimento para viabilizar o exercício do papel do

Ministério Público -, mas a responsabilização de quem comete abuso sexual ainda

esbarra na morosidade da Justiça.

Sabemos que hoje existem duas varas que estão se especializando para o

cumprimento da Lei Maria da Penha e para julgar feitos referentes ao idoso. A ideia é

que essas varas também tratassem de questões envolvendo a criança, mas acredito

que haveria uma sobrecarga. O ideal é que haja uma vara especializada para julgar

casos relacionados à Lei Maria da Penha, ao idoso e também uma vara especializada

para julgar casos afetos à área da criança e do adolescente. Daí nosso esforço, pois
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tenho certeza de que o Dr. Sérgio Resende, Presidente do Tribunal de Justiça, que

tem tomado decisões tão lúcidas à frente do Tribunal, que se tem preocupado em

equipar bem as várias comarcas, em dotá-las de condições de trabalho, também se

sensibilizará com este nosso apelo, uma vez que, no ano passado, aprovamos, na Lei

da Organização Judiciária mineira, a criação dessa vara especializada.

Agora, apresentamos o nosso recado final aos Municípios. É importante que cada

Município mineiro crie o seu Conselho Municipal da Juventude, tenha sua

Coordenadoria Municipal de Juventude, implemente políticas públicas voltadas para a

juventude. Queremos ver o jovem sadio em mente e em corpo, estudando com

qualidade, acalentando o sonho da universidade a cada dia, tendo o primeiro

emprego, mantendo-se distante das drogas, da violência e da marginalidade. É assim

que se constrói um país justo e digno, não por meio da concepção de que o jovem é a

promessa do futuro. O jovem faz parte do presente, tem exigências para este

momento. Se não tiver um presente digno, infelizmente, até a morte chegará

precocemente, principalmente para aqueles que são cooptados pelo tráfico de

drogas.

Por isso, registro mais uma vez a imensa alegria de ver o Deputado João Leite. A

Assembleia fez um “gol de placa”. Minas terá a melhor Lei da Juventude de todo o

País. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Rinaldo.

O Deputado Doutor Rinaldo* - Sr. Presidente, caros colegas Deputadas e

Deputados, telespectadores da TV Assembleia, volto à tribuna para comentar

novamente sobre a Diocese de Divinópolis, que nesta semana iniciou as festividades

de seu cinquentenário. Divinópolis está em festa, bem como as cidades vizinhas que

acompanham a sua Diocese. Afinal, estamos recebendo o nosso novo Bispo, D.

Tarcísio, que chega e assume uma Diocese organizada, com pessoas que trabalham

com prazer e com vontade nas diversas pastorais, no ECC, no Movimento de

Cristandade, no Conselho de Cristandade, e vemos como ela envolve quase toda a

comunidade de Divinópolis. A catedral está reformada, está bonita, e as nossas

rádios católicas estão evangelizando, tudo funcionando muito bem. Então, é um
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momento de muita alegria. Desejo, neste momento, a D. Tarcísio, nosso próximo

Bispo, felicidades nessa Diocese. Que Deus o acompanhe nesse trabalho pastoral.

Tenho certeza de que a população de Divinópolis corresponderá também a esse

trabalho.

Mas toda festa tem um momento de alegria e um momento de tristeza, caro

Presidente. Nesse mesmo período, Divinópolis e cidades vizinhas despedem-se de D.

José Delvino, nosso Bispo, que está-se aposentando e foi um grande pastor em

Divinópolis. Nesses 20 anos fez um trabalho muito bonito, nossa Diocese cresceu e

está muito bem financeira e pastoralmente, mas D. José Delvino está indo embora.

Tenho certeza de que ele vai com a sensação do dever cumprido, fez o que o

Evangelho pediu, foi bom, evangelizou. Toda a nossa cidade é grata a D. José. Há

pouco tempo, no ano passado, um Vereador evangélico realizou uma reunião

especial na Câmara Municipal para agradecer a D. José Delvino o trabalho pastoral

realizado em Divinópolis. Então, o reconhecimento do trabalho de D. José não é

apenas pelos católicos, toda Divinópolis reconhece ser ele uma pessoa de Deus,

voltada para o bem. Divinópolis está em festa, as comemorações se iniciaram esta

semana, e, no próximo domingo, teremos um grande encontro, uma missa campal na

praça da catedral, tenho a certeza de que será o maior evento que Divinópolis já

presenciou. Católicos de todas as cidades vizinhas, de todas as paróquias de

Divinópolis estarão presentes para receber de braços abertos D. Tarcísio.

Sr. Presidente, esta semana também tivemos, o nosso bloco, uma reunião, um

almoço com o Vice-Governador, Prof. Anastasia. O nosso bloco foi representado pelo

PSB, pelo PSC e pelo PV - em outra reunião estará também o PPS - para dizer ao

nosso Vice-Governador que não há em Minas Gerais nome melhor para candidatura

ao governo do Estado. O nosso bloco foi solidário com o Prof. Anastasia, dissemos a

ele que queremos que seja candidato ao governo de Minas, que estaremos

abraçando a sua campanha. Temos a certeza de que o Prof. Anastasia, na primeira

gestão do Governador Aécio Neves, é o grande técnico desse governo. Além de

grande técnico, uma pessoa que organiza, que planeja toda administração, é um

grande político, hábil, sabe exercer a política em plenitude, recebe a todos muito bem,

quando precisa dizer “não” sabe muito bem como fazê-lo, e sabemos que aquele
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“não” é com seriedade. Temos a certeza de que Minas Gerais estará ganhando, ao

ter à frente da sua administração, na próxima gestão, o Prof. Anastasia, pessoa que

todo Estado gostaria de ter: grande político, conhecedor, técnico de todas as áreas

administrativas. Sabe planejar, dar palpite, interferir, quando necessário, em todas as

áreas do governo Aécio Neves. O almoço foi um prazer.

Mais uma vez, por meio da TV Assembleia, quero dizer que estaremos levando o

nome do Prof. Antônio Anastasia a todos os cantos da região Centro-Oeste, como

também a várias cidades do Norte e do Sul de Minas, onde temos amigos. O nosso

professor terá representantes em todos os cantos de Minas Gerais. Nós, como líderes

da região Centro-Oeste, eu e o Deputado Domingos Sávio, estaremos levando com

prazer o nome do nosso Vice-Governador a todos os cantos da nossa região.

Sr. Presidente, esta semana comemoramos o Dia do Enfermeiro. Eu, sendo

médico, não poderia deixar de abrir um parêntese para desejar felicidade e mandar

um abraço a todos os enfermeiros e auxiliares de enfermagem de toda Minas Gerais,

principalmente os de Divinópolis, onde atuo como médico.

Costumo dizer que, às segundas e sextas-feiras, sou médico, estou em Divinópolis

pela manhã operando nos hospitais da cidade. Desejo felicidades a todos os

enfermeiros e auxiliares de enfermagem. Nada os médicos fariam se não fosse a

atenção desses profissionais. Como operar um paciente, se não há enfermeiro na

sala para dar-nos o material necessário? Como internar um paciente, se não há

enfermeiros para ministrar-lhe medicamentos e cuidar dele? Esse trabalho é muito

pouco valorizado no país, Sr. Presidente. Os salários são muito baixos, os

profissionais não podem se aprimorar, porque o trabalho os consome diariamente.

Poucas vezes, ou quase nunca, eles contam com espaço no ambiente de trabalho

para participar de cursos ou congressos - principalmente os auxiliares de

enfermagem.

É preciso que haja uma política diferenciada para esses profissionais, que convivem

diariamente com a dor do ser humano, estão muito mais presentes que o próprio

médico, que, devido aos diversos afazeres, atendem rapidamente, passam na sala de

enfermaria ou no quarto, examinam o paciente e só podem voltar mais tarde. Mas o

auxiliar de enfermagem e o enfermeiro estão ali diariamente, ao lado do doente, não
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apenas cuidando dele, mas dando-lhe atenção, ouvindo-o. Então, eles têm de ser

melhor remunerados. Essa remuneração precisa passar por uma mudança na tabela

de honorários do SUS. Os hospitais não pagam mal porque querem, mas porque

estão passando por momentos difíceis. A grande maioria já está abandonando o

convênio com o SUS para não fechar as portas. Isso aconteceu em Divinópolis, onde

havia três hospitais conveniados, mas hoje só existe um, o São João de Deus, o

grande hospital do SUS que mantém suas portas abertas devido a programas como o

Pró-Hosp, do Governador Aécio Neves, que ajuda a pagar as contas. Os

parlamentares também enviam recursos para as entidades filantrópicas. Os hospitais

que não são filantrópicos não conseguem manter convênio com o SUS e, antes de

fecharem as portas, cancelam o convênio. Os enfermeiros e os demais funcionários

sofrem muito com a situação precária dos hospitais.

Como nesta semana comemoramos o Dia do Enfermeiro, estamos alertando o

País, porque precisamos pagar melhor aos enfermeiros e aos auxiliares de

enfermagem, até para se dedicarem mais aos pacientes. É claro que já se dedicam

muito. Sabemos que a grande maioria desses profissionais dão um carinho especial

aos pacientes, mas, se tiverem um salário melhor, irão se dedicar ainda mais. Não

poderia, nesta semana, deixar de mandar o meu abraço a todos os enfermeiros e

auxiliares dos hospitais de Divinópolis e de Minas Gerais. Muito Obrigado, Sr.

Presidente.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e 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 Direitos Humanos - aprovação, na 10ª Reunião



____________________________________________________________________________
664

Ordinária, em 13/5/2009, do Projeto de Lei nº 2.927/2008, do Deputado Lafayette de

Andrada; de Minas e Energia - aprovação, na 10ª Reunião Ordinária, em 13/5/2009,

do Requerimento nº 3.633/2009, da Comissão de Participação Popular; e de Cultura -

aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, em 13/5/2009, dos Requerimentos nºs

3.623/2009, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, e 3.703/2009, da Deputada Gláucia

Brandão (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII

do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Célio Moreira,

solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 3.228/2009, e Dinis Pinheiro,

solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 3.026/2009 (Arquivem-se os

projetos.); nos termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno,

requerimento do Deputado Ruy Muniz, solicitando que o Projeto de Lei nº 3.192/2009

seja encaminhado à comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a

Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir parecer; e, nos termos do inciso XXII

do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Durval Ângelo,

solicitando a destinação da 1ª Parte de reunião ordinária para homenagear a

Congregação dos Agostinianos por seus 85 anos no Brasil e o Colégio Santo

Agostinho por seus 75 anos de 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 especial de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 5/5/2009

Às 15h23min, 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,
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Deputado Vanderlei Jangrossi, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação

de requerimento do Deputado Carlos Gomes, dispensa a leitura da ata da reunião

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

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a ouvir o Presidente da

Epamig acerca dos planos e ações dessa empresa. O Presidente acusa o

recebimento das seguintes proposições, em turno único, para as quais designou os

relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.127/2009 (Deputado Chico Uejo),

3.166/2009 (Deputado Carlos Gomes), 3.174/2009 (Deputado Antônio Carlos

Arantes) e 3.185/2009 (Deputado Domingos Sávio). A Presidência interrompe a 1ª

Parte da reunião para ouvir o Sr. Baldonedo Arthur Napoleão, Presidente da Epamig,

que é convidado a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento que

deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra

ao convidado para que faça suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº

3.615/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é

aprovado requerimento dos Deputados Délio Malheiros, Vanderlei Jangrossi, Carlos

Gomes e Chico Uejo em que solicitam seja realizada reunião conjunta com a

Comissão de Administração Pública para debater o uso de fontes alternativas de

fertilizantes na agricultura do Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos presentes, convoca os membros da Comissão para a

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

Sala das Comissões, 12 de maio de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Carlos Gomes -

Domingos Sávio.
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ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 6/5/2009

Às 14h44min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jayro Lessa,

Adelmo Carneiro Leão, Antônio Júlio e Inácio Franco, 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. Suspende-se a reunião. O Deputado Inácio Franco

se retira da reunião. Verificando a inexistência de quórum regimental para reabertura

dos trabalhos, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2009.

Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa - Adelmo Carneiro Leão - Inácio Franco - Juarez

Távora - Lafayette de Andrada.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 6/5/2009

Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília Ferramenta

e os Deputados Sebastião Helvécio, Wander Borges e Carlos Gomes (substituindo

este ao Deputado Paulo Guedes, por indicação da Liderança do PT), membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Cecília

Ferramenta, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Wander Borges, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
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os Requerimentos nºs 3.622 e 3.660/2009. 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 Weliton Prado em que solicita seja realizada audiência pública, no

Município de Águas Formosas, para debater a organização e a integração de nove

Municípios do Vale do Jequitinhonha-Mucuri, com o objetivo de consolidar uma

identidade regional e implementar um Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia - Ifet - nessa região, e da Deputada Cecília Ferramenta em que solicita a

participação da Comissão na paralisação da BR-381 - Eixo Norte, nos Trevos de

Caeté e de São Gonçalo do Rio Abaixo, e em Ipatinga, que acontecerá em 13/5/2009,

às 15 horas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

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

Sala das Comissões, 14 de maio de 2009.

Cecília Ferramenta, Presidente - Ademir Lucas - Sebastião Helvécio - Almir Paraca.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/5/2009

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

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

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

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura

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

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

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da reunião. Nesse

momento, registra-se a presença do Deputado João Leite. 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 rejeitada, em turno

único, a Proposta de Ação Legislativa nº 864/2008 (relator: Deputado João Leite).

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 14 de maio de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini - Carlin Moura - João Leite.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/5/2009

Às 15h15min, comparece na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão,

membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,

Deputada Gláucia Brandão, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, a qual é dada por aprovada, e a subscreve. A Presidência informa

que a reunião se destina a debater programas e projetos voltados à promoção da

música em Minas Gerais. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir

as Sras. Dulce Jane de Souza Vaz, Vice-Presidente do Serviço Voluntário de

Assistência Social - Servas -, e Coordenadora-Geral do programa “Vozes do Morro”;

Júnia Maira de São Luiz Horta, Superintendente de Ação Cultural da Secretaria de

Estado de Cultura de Minas Gerais e responsável pelo programa “Vozes do Morro”; e

Cláudia Bento, produtora e idealizadora do programa “Segunda Musical”, da

Assembleia; e os Srs. Maurílio Lima, Gestor do núcleo de produção do Fórum da

Música de Minas Gerais, representando Rose Pidner, do Fórum da Música de Minas

Gerais; Saulo Laranjeira, idealizador e apresentador do programa televisivo

“Arrumação”; Antônio Carlos de Magalhães, Coordenador Artístico do programa

“Segunda Musical” da Assembleia, e Ronei César, Diretor-Presidente do Prêmio

Mineiro de Música Independente e Presidente do Conselho Nacional de Música

Independente, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência tece suas

considerações iniciais. Registra-se a presença do Deputado Weliton Prado. Logo

após, a Presidência passa a palavra aos convidados e ao Deputado presente para

que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,

conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos convidados e do parlamentar, convoca os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2009.

Gláucia Brandão, Presidente - Getúlio Neiva - Juninho Araújo.
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ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA

EXECUÇÃO DAS PENAS NO ESTADO, EM 12/5/2009

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite,

Vanderlei Miranda e Durval Ângelo, 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 Vanderlei Miranda, dispensa

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

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

discutir e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência: Ofícios nºs 489, do Sr. Belmar Azze Ramos, Defensor Público-

Geral, e 519, do Sr. Luís Ernesto da Silva Soares, Chefe de Gabinete da Defensoria

Pública do Estado, em que indicam os Srs. Fabiano Torres Bastos e Cristiano Moreira

Silva e a Sra. Marina Lage Pessoa da Costa, Defensores Públicos, para

acompanharem os trabalhos da Comissão; e Ofício nº 563, do Sr. Joaquim José

Miranda Júnior, Promotor de Justiça, em que encaminha cópias dos relatórios de

visitas realizadas por esse órgão aos estabelecimentos prisionais de Minas Gerais.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos dos Deputados Durval Ângelo em que solicita a

prorrogação do prazo da Comissão por 30 dias, e Durval Ângelo e João Leite em que

solicitam seja realizada reunião com a finalidade de debater com a Ordem do

Advodados do Brasil, Seccional Minas Gerais - OAB-MG - a execução das penas no

Estado, convidando-se os Srs. Raimundo Cândido Júnior, Presidente da OAB-MG, e

Herbert José Almeida Carneiro, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de

Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

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

Sala das Comissões, 14 de maio de 2009.

João Leite, Presidente - Wander Borges - Vanderlei Miranda.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.129/2009

Comissão de Direitos Humanos

Relatório

De autoria da Deputada Maria Lúcia Mendonça, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo instituir o Dia Estadual de Comemoração da Lei Maria da Penha.

A proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, da qual

recebeu parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, e vem, agora, a

esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos dos arts. 188, 102,

V, “c”, e 190 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.

A Lei Federal nº 11.340, de 2006, cria mecanismos para coibir a violência

doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição

Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação

contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a

Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência

Doméstica e Familiar contra a Mulher e altera o Código de Processo Penal, o Código

Penal e a Lei de Execução Penal.

É conhecida como Lei Maria da Penha em homenagem à cearense Maria da Penha

Maia Fernandes, vítima de violência doméstica e sobrevivente de duas tentativas de

homicídio praticadas por seu ex-marido, que a deixaram paraplégica. Fazendo de sua

tragédia pessoal uma bandeira de luta pelos direitos da mulher, batalhou por quase

20 anos para que fosse feita justiça e transformou-se em defensora e símbolo da luta

pelo fim da violência contra as mulheres.

Sancionada pelo Presidente da República em 7/8/2006, a Lei Federal nº 11.340

aumentou o rigor das punições às agressões contra a mulher quando ocorridas no

âmbito doméstico ou familiar. As alterações que implementou na legislação brasileira
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possibilitam que os agressores sejam presos em flagrante ou tenham sua prisão

preventiva decretada; impedem que sejam punidos com penas alternativas, como

prestação de serviço à comunidade ou pagamento de cestas básicas; aumentam o

tempo de detenção e preveem medidas que vão desde a saída do agressor do

domicílio à proibição de que se aproxime da mulher agredida e filhos.

Em balanço divulgado em março deste ano, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ -

informou que há 150.532 processos tramitando nas varas especializadas de violência

doméstica e familiar contra a mulher, sendo 41.957 ações penais, e que foram

decretadas 11.175 prisões em flagrante e 915 preventivas. Dos 75.826 processos que

já tiveram sentença, 1.808 levaram o réu para trás das grades. Com relação às

medidas protetoras, como as de retirar o agressor de casa ou impedi-lo de se

aproximar da vítima, foram feitos 88.972 pedidos, sendo 19.400 deferidos.

A efetividade da Lei Maria da Penha está diretamente relacionada com seu

conhecimento e com a denúncia por parte das mulheres que sofrem agressões.

Somente com a consciência de que a violência doméstica e familiar é punida até com

detenção os agressores se sentirão intimidados.

Em decorrência disso, é oportuno e meritório estabelecer uma data de

comemoração dessa legislação. Entretanto, apresentamos a Emenda nº 1, ao final

deste parecer, com a finalidade de acrescentar a identificação completa da lei no art.

1º do projeto.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.129/2009 em

turno único, com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica instituído o Dia de Comemoração da Lei Maria da Penha - Lei Federal

nº 11.340, de 2006 -, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar

contra a mulher, a ser celebrado, anualmente, no dia 7 de agosto.”.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Ruy Muniz, relator - Gláucia Brandão.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.139/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores da Comunidade

Gomes - Amog -, com sede no Município de Areado.

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 3.139/2009 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação dos Moradores da Comunidade Gomes, entidade civil sem fins lucrativos

que tem por finalidade assistir as pessoas dessa comunidade, promovendo o seu

desenvolvimento econômico e social.

Para cumprir os seus objetivos programáticos, procura fomentar projetos

alternativos voltados para a geração de renda e desenvolver atividades diversas com

o intuito de promover melhorias na qualidade de vida de seus associados e dos

carentes em geral, num processo de participação concreta na consolidação da

cidadania, o que constitui valiosa parceria com o poder público.

Por isso, é oportuna a iniciativa de se lhe conceder a pretendida declaração de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.139/2009 em turno

único.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2009.

Walter Tosta, relator.



____________________________________________________________________________
673

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.144/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Clube da Maturidade, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou, cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.144/2009 pretende declarar de utilidade pública o Clube da

Maturidade, com sede no Município de Belo Horizonte, que tem por finalidade

primordial prestar assistência às pessoas da terceira idade, assegurando-lhes bem-

estar e o exercício pleno da cidadania.

Para a consecução de seu objetivo, promove o congraçamento dos seus

associados mediante a organização de eventos sociais, culturais, esportivos e de

lazer; realiza cursos, palestras e conferências, visando à atualização e ao

acompanhamento das mudanças sociais; estimula a prática de atividades físicas

compatíveis com a idade; propicia oportunidades de viagem e turismo; incentiva o

trabalho em atividades assistenciais como forma de participação solidária no universo

do idoso carente. Dessa maneira, busca a melhoria da qualidade de vida dos seus

assistidos, fortalecendo a sua autoestima e possibilitando a sua inserção na

comunidade.

Esclareça-se que a emenda apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça

tem por finalidade adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu

estatuto.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.144/2009,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2009.
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Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.152/2009

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 – EJA, situada no

Município de Sete Lagoas.

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 3.152/2009 visa a dar a denominação de Escola Estadual

Capitão João Lúcio do Carmo, de Ensinos Fundamental e Médio, na modalidade de

educação de jovens e adultos – EJA, à escola estadual de ensinos fundamental e

médio localizada no Presídio de Sete Lagoas, na Rua Promotor José Costa, Bairro

Santa Felicidade, nesse Município.

O projeto encaminhado pelo Governador do Estado tem o objetivo de prestar justa

homenagem à memória do Capitão João Lúcio do Carmo, que atuou proativamente

em diversas áreas da defesa social e prestou relevantes serviços à comunidade local.

Embora tenha iniciado sua carreira militar em Belo Horizonte, desenvolveu

importantes funções em Sete Lagoas. Como Comandante da 13ª Companhia do

Corpo de Bombeiros Militar, aprimorou as condições de trabalho dos bombeiros,

visando a oferecer um atendimento mais rápido e eficaz à população. Na qualidade

de membro do Conselho Municipal de Defesa Social, apoiou a reforma da antiga

cadeia pública, bem como a construção do Presídio de Sete Lagoas, onde tem sede a

escola que se pretende denominar. Ademais, como cidadão atento, atuou em

diversos projetos sociais de combate às drogas junto à juventude sete-lagoana.

Diante dessas considerações, é justa e meritória a pretensão de gravar seu nome

no prédio da referida escola estadual.
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Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.152/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2009.

Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.153/2009

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 João del-Rei.

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

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

Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I,

“b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.153/2009 visa a dar a denominação de Escola Estadual

Detetive Marco Antônio de Souza, de ensinos 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, no Município de São João del-Rei.

Marco Antônio de Souza foi um profissional respeitado, íntegro, bem-conceituado

perante seus superiores e pares. Após concluir o curso de detetive ministrado pela

Academia de Polícia de Minas Gerais em Belo Horizonte, ingressou na Polícia Civil

em 1992, ficando lotado na cidade de Muriaé até 1995, transferindo-se para São João

del-Rei, onde trabalhou em vários setores. Em 2002, cumprindo escala de plantão na

Cadeia Pública do Mambengo, foi surpreendido por quatro detentos que efetuaram

disparos de arma de fogo, atingindo-o na cabeça, o que lhe causou morte

instantânea.

Em reconhecimento ao seu trabalho, é justo lhe seja prestada homenagem

duradoura pelo empréstimo de seu nome para denominar o referido bem público.
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Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.153/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2009.

Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.205/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Araxá Taekwon-do, com sede no Município

de Araxá.

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,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.205/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Araxá Taekwon-do, com sede no Município de Araxá, que possui como finalidade

precípua a difusão de atividades sociais, cívicas, culturais e desportivas.

É relevante mencionar que a referida entidade prioriza a prática do esporte,

principalmente o taekwon-do, o judô, o kung fu e a capoeira.

Dessa maneira, incentiva as pessoas, através das artes marciais, a se tornarem

agentes de sua própria transformação e colaboradores na construção de uma

sociedade justa e solidária.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.205/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2009.

Deiró Marra, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.224/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Sociedade Recreativa 13 de Maio, com sede no Município de

Campina Verde.

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 3.224/2009 objetiva declarar de utilidade pública a Sociedade

Recreativa 13 de Maio, com sede no Município de Campina Verde, cuja finalidade

precípua é congregar as pessoas dessa comunidade, promovendo o seu

desenvolvimento.

Para cumprir os seus objetivos programáticos, desenvolve atividades diversas,

sempre com o intuito de melhorar a qualidade de vida de seus associados,

especialmente a dos mais carentes, incentivando a participação concreta na defesa

dos interesses coletivos para a consolidação da cidadania.

Diante da relevância de seu trabalho, é oportuno e meritório conceder-lhe o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.224/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.137/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

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.

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 3.137/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Esporte Clube Cruzeiro, com sede no Município de Visconde do Rio Branco,

organização sem fins lucrativos, fundada em 1970, que tem como finalidade a

promoção do civismo e da cultura física.

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 na comunidade.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem por finalidade retificar o nome da entidade, de acordo com o constante

no art. 1º de seu estatuto.

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 3.137/2009

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.212/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

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.

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 3.212/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Império Esporte Clube, entidade de caráter desportivo e 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 à melhoria da qualidade de vida de seus associados. Ademais,

procura, num processo de cooperação e confraternização, desenvolver ações no

campo da assistência social, saúde, educação, cultura e lazer; 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 3.212/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.219/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Combate à Violência

Urbana – Asccov –, com sede no Município de Uberlândia.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.219/2009 objetiva declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária de Combate à Violência Urbana, entidade sem fins lucrativos que tem

por escopo promover atividades assistenciais no Município de Uberlândia.

Com o propósito de melhorar as condições dos moradores desse Município,

fomenta o espírito comunitário e a participação de todos; estimula a união em defesa

dos direitos e dos interesses que resultem no bem comum; promove o levantamento

dos problemas da comunidade, diagnosticando suas causas e encontrando 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 3.219/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2009.

Walter Tosta, relator.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 14/5/2009, as seguintes comunicações:

Do Deputado Domingos Sávio, notificando o falecimento do Sr. José Hortêncio

Ramos, ocorrido em 10/5/2009, em Mateus Leme. (- Ciente. Oficie-se.)
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Do Deputado Braulio Braz, notificando o falecimento do Sr. Sebastião Vianna,

ocorrido em 18/4/2009, em Belo Horizonte. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Hely Tarqüínio, notificando o falecimento do Sr. Almério Prudêncio de

Lima, ocorrido em 13/5/2009, em Lagoa Formosa. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

e congratulações com o Sr. José Marcos Rodrigues Vieira por sua nomeação para

o cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça (Requerimento nº 3.525/2009, do

Deputado Célio Moreira);

de aplauso ao Hospital Nossa Senhora das Graças, de Sete Lagoas, por seus 129

anos de fundação (Requerimento nº 3.550/2009, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao Conselho de Pastores de Uberlândia pela campanha que realizou em

prol da doação de sangue (Requerimento nº 3.553/2009, da Comissão de Turismo);

de congratulações com o Sr. Zuza Machado por sua eleição para Presidente da

Cooperativa Agropecuária de Unaí (Requerimento nº 3.577/2009, do Deputado

Delvito Alves);

de congratulações com o Centro Estadual de Educação Continuada - Cesec -

Professora Hermelinda Toledo por seu 25° aniversári o de fundação (Requerimento nº

3.586/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso à Associação Mineira dos Criadores de Zebu, seção de Curvelo, pelos

68 anos de sua fundação e pela realização da 66ª Exposição Agropecuária e

Industrial de Curvelo (Requerimento nº 3.587/2009, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao Consórcio dos Municípios do Lago de Três Marias pelos oito anos de

sua fundação (Requerimento nº 3.588/2009, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Colégio Santo Antônio, de Belo Horizonte, pelos 100 anos

de sua fundação (Requerimento nº 3.599/2009, da Deputada Maria Lúcia Mendonça);

de congratulações com o Instituto de Psicologia da PUC Minas pelos seus 50 anos

de fundação (Requerimento nº 3.600/2009, da Deputada Maria Lúcia Mendonça);
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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 (Requerimento nº 3.601/2009, do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Paróquia Santa Rita de Cássia pela instalação do novo

Santuário Arquidiocesano de Santa Rita de Cássia, em Santa Rita do Sapucaí

(Requerimento nº 3.602/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com D. Serafim Fernandes de Araújo por seus 60 anos de

ordenação sacerdotal e por seu jubileu de ouro episcopal (Requerimento nº

3.603/2009, do Deputado Ruy Muniz);

de congratulações com a comunidade de Paraopeba pelos 97 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 3.604/2009, do Deputado Doutor

Viana);

de congratulações com a comunidade de Formiga pelos 151 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 3.605/2009, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à comunidade de Divisópolis pelos 17 anos de emancipação desse

Município (Requerimento nº 3.606/2009, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade de Pedralva pelos 122 anos de fundação

desse Município (Requerimento nº 3.611/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas - Fafich - da

UFMG por seus 70 anos de fundação (Requerimento nº 3.612/2009, do Deputado

Braulio Braz);

de congratulações com o Coral Lírico de Minas Gerais por seus 30 anos de

fundação (Requerimento nº 3.613/2009, do Deputado Braulio Braz);

de aplauso aos artesãos por ocasião do Dia Nacional do Artesão (Requerimento nº

3.614/2009, da Deputada Maria Lúcia Mendonça);

de aplauso aos alunos da Escola Técnica de Formação Gerencial do Sebrae, de

Belo Horizonte, pela conquista do bicampeonato no Desafio Internacional de

Empreendedorismo (Requerimento nº 3.616/2009, da Deputada Maria Lúcia

Mendonça);
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de congratulações com a Rede Globo de Televisão pelos 40 anos do “Jornal

Nacional” (Requerimento nº 3.617/2009, do Deputado Ruy Muniz);

de congratulações com a Rede Globo de Televisão por seus 44 anos de fundação

(Requerimento nº 3.618/2009, do Deputado Ruy Muniz);

de congratulações com a Polícia Federal por seus 65 anos de criação

(Requerimento nº 3.619/2009, do Deputado Ruy Muniz);

de congratulações com a 39ª Subseção da OAB em Minas Gerais, com sede em

Ouro Fino, por seus 70 anos de criação (Requerimento nº 3.620/2009, do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Associação de Câmaras de Vereadores da Microrregião

do Circuito das Águas por seus 20 anos de fundação (Requerimento nº 3.622/2009,

do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Rede Record Minas de Televisão por seus 18 anos de

fundação (Requerimento nº 3.624/2009, do Deputado Ruy Muniz);

de pesar pelo falecimento do Sr. João Nunes Ferreira, Prefeito Municipal de

Mamonas (Requerimento nº 3.660/2009, do Deputado Carlos Pimenta).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 19 DE MAIO DE 2009

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 574/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A proposta de ação legislativa em epígrafe, oriunda do evento “Parlamento Jovem

2008”, sugere a criação de ouvidorias da juventude, para acompanhar a aplicação

das leis relacionadas à juventude, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, nas

áreas educacional, profissional e de segurança pública.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 16/10/2008, a matéria foi distribuída a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa nº 574/2008 sugere a criação de ouvidorias da

juventude, para acompanhar a aplicação das leis relacionadas à juventude, nas áreas

educacional, profissional e de segurança pública.

A proposição é oriunda do evento “Parlamento Jovem 2008”, realizado pela PUC

Minas e pela ALMG, por meio da Escola do Legislativo, com o objetivo de estimular a

participação política e ampliar o conhecimento dos jovens sobre o Poder Legislativo

do Estado. A edição do evento em 2008 teve como tema “Jovem e violência:

provocador ou vítima?”.

O debate sobre a necessidade de propor políticas públicas para a juventude ganhou

espaço e se intensificou nos últimos anos. Uma das razões disso é a

representatividade da população entre 15 e 29 anos de idade. Em 2005, o governo

federal disciplinou a composição e o funcionamento do Conselho Nacional da

Juventude, que tem por finalidade formular e propor diretrizes da ação governamental

voltada para a promoção de políticas públicas para a juventude e fomentar estudos e

pesquisas sobre a realidade socioeconômica juvenil.

Em âmbito estadual, foi instituída pela Lei Delegada nº 1221, de 2007, a Secretaria

de Esportes e da Juventude - Seej -, que tem por finalidade planejar, dirigir, executar,
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controlar e avaliar as atividades setoriais a cargo do Estado que visem ao

desenvolvimento social, ao lazer, ao protagonismo juvenil, à prevenção do uso de

entorpecentes e à recuperação de dependentes. Convém destacar duas unidades

administrativas que integram a estrutura da Seej: a Coordenadoria Especial da

Juventude, que tem por finalidade elaborar, desenvolver, coordenar e executar

políticas públicas que garantam a integração e a participação do jovem no processo

social, econômico, político e cultural do Estado, e a Diretoria de Municipalização e

Relações com Conselhos Municipais, que tem como uma de suas atribuições

acompanhar e promover o pleno cumprimento da legislação favorável ao direito da

juventude.

Convém salientar que, em face do disposto no art. 66, III, “e”, da Constituição do

Estado, o processo de criação, estruturação e extinção de Secretaria de Estado,

órgão autônomo e entidade da administração indireta é matéria que se insere na

esfera de exclusiva iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Tal dispositivo afasta a

possibilidade de outro órgão ou Poder deflagrar esse processo.

Nesse passo, cumpre esclarecer que a medida postulada na proposição poderá ser

objeto de ação legislativa sob a forma de requerimento, para que se envie ofício à

Seej solicitando a realização de estudos com vistas à criação de ouvidorias da

juventude. Se o Poder Executivo entender oportuna a criação de órgão dessa

natureza, poderá fazê-lo por meio de lei ou de decreto, dependendo da natureza

jurídica que se pretenda dar a essa figura administrativa.

Conclusão

Em face do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

574/2008 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 657/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 657/2008, da Sra. Dalva Ferreira Batista Lima,

sugere a implantação de cursos superiores voltados para as necessidades da região.
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Em razão da similaridade temática, por sugerirem alterações em programas que

integram a Área de Resultados Inovação, Tecnologia e Qualidade do Plano Plurianual

de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011, exercício de 2009, foram anexadas à

proposição em análise as Propostas de Ação Legislativa nºs 659 a 661, 663 a 665 e

1.025/2008.

As propostas foram apresentadas nas audiências públicas realizadas por esta

Comissão nos dias 28/10/2008, em Belo Horizonte; 23/10/2008, em Itaobim, e

13/11/2008, em Montes Claros, com a finalidade de colher sugestões para o

aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do

referido plano, conforme estabelece o art. 7º da Lei nº 17.347, de 16/1/2008.

Publicadas no “Diário do Legislativo” nos dias 20 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 657, 659 a 661, 663 a 665 e 1.025/2008

dizem respeito a programas que integram a Área de Resultados Inovação, Tecnologia

e Qualidade do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011,

exercício de 2009.

As medidas propostas, a despeito de sua relevância e oportunidade, não são

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 desse 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 Inovação, Tecnologia e

Qualidade.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento das Propostas de Ação Legislativa

nºs 657, 659 a 661, 663 a 665 e 1.025/2008 na forma de requerimentos.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2009.
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André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 666/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 666/2008, do Conselho Distrital de Saúde –

Barreiro e do Conselho Comunitário de Segurança Pública – Consep –, sugere que

as empresas Vale e Vallourec & Mannesmann auxiliem o Instituto Estadual de

Florestas – IEF – e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa-MG –

na preservação ambiental da Serra do Rola Moça.

Em razão da similaridade temática, por sugerirem alterações em programas que

integram a Área de Resultados Qualidade Ambiental do Plano Plurianual de Ação

Governamental – PPAG – 2008-2011, exercício de 2009, foram anexadas à

proposição em análise as Propostas de Ação Legislativa nºs 667, 668, 669, 670, 671,

672, esta já anexada à Proposta de Ação Legislativa nºs 686, 673, 676, 677, esta já

anexada à Proposta de Ação Legislativa nºs 678, 681, 682, 687, 688, 689, 969, 998 e

1.023/2008.

As propostas foram apresentadas nas audiências públicas realizadas por esta

Comissão em 28/10/2008, em Belo Horizonte, 23/10/2008, em Itaobim, e 13/11/2008,

em Montes Claros, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do referido plano, conforme

estabelece o art. 7º da Lei nº 17.347, de 16/1/2008,.

Publicadas no “Diário do Legislativo” 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”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

As Propostas de Ação Legislativa nos 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 676,

677, 678, 681, 682, 686, 687, 688, 689, 969, 998 e 1.023/2008 dizem respeito a

programas que integram a Área de Resultados Qualidade Ambiental 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
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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 das propostas em análise na

forma de requerimentos de providências às autoridades competentes, responsáveis

pela gestão dos programas da Área de Resultados Qualidade Ambiental.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento das Propostas de Ação Legislativa

nº 666/2008 na forma de requerimentos.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 700/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa - PLE - nº 700/2008, da Prefeitura Municipal de

Capinópolis, sugere a construção de um matadouro municipal, para atender à

população dos Municípios de Cachoeira Dourada, Ipiaçu e Capinópolis.

Em razão da similaridade temática, por sugerirem alterações em programas que

integram a Área de Resultados Rede de Cidades e Serviços do Plano Plurianual de

Ação Governamental - PPAG - 2008-2011, exercício de 2009, foi anexada à

proposição em análise a Proposta de Ação Legislativa nº 702, já anexada às

Propostas de Ação Legislativa nºs 708, 710, 711, 713 e 1.006/2008, esta última já

anexada à Proposta de Ação Legislativa n° 1.024/200 8.

As propostas foram apresentadas nas audiências públicas realizadas por esta

Comissão nos dias 28/10/2008, em Ituiutaba, 5, 6 e 7/11/2008, em Belo Horizonte,

23/10/2008, em Itaobim, e 13/11/2008, em Montes Claros, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a

revisão do referido plano, conforme estabelece o art. 7º da Lei nº 17.347, de

16/1/2008.
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Publicadas no “Diário do Legislativo” em 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 700, 702, 708, 710, 711, 713, 1.006 e

1.024/2008 dizem respeito a programas que integram a Área de Resultados Rede de

Cidades e Serviços 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 das propostas em análise na

forma de requerimentos de providências às autoridades competentes, responsáveis

pela gestão dos programas da Área de Resultados Rede de Cidades e Serviços.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

700/2008 na forma de requerimentos.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 715/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 715/2008, do Instituto Euvaldo Lodi, sugere a

criação de uma ação com nome de Projeto de Capacitação e Desenvolvimento da

Região do Jaíba e com a finalidade de capacitar a mão de obra e prover condições

para o desenvolvimento do setor produtivo de fruticultura na região do Jaíba.

Em razão da similaridade temática, por sugerirem alterações em programas que

integram a Área de Resultados Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha-

Mucuri e Rio Doce do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011,
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exercício de 2009, foi anexada à proposição em análise a Proposta de Ação

Legislativa nº 716, já anexada às Propostas de Ação Legislativa nºs 717, 718, 719,

723, 727, 728, 729, 990, 991, já anexada às Propostas de Ação Legislativa nºs  993,

996, 997 e 1.013, 994 e 1.005/2008.

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, e

13/11/2008, em Montes Claros, com a finalidade de colher sugestões para o

aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do

referido plano, conforme estabelece o art. 7º da Lei nº 17.347, de 16/1/2008.

Publicadas no “Diário do Legislativo” dos dias 20 e 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 715, 716, 717, 718, 719, 723, 727, 728, 729,

990, 991, 993, 996, 997 e 1.013, 994 e 1.005/2008 dizem respeito a programas que

integram a Área de Resultados Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha-

Mucuri e Rio Doce 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 das propostas em análise na

forma de requerimentos de providências às autoridades competentes, responsáveis

pela gestão dos programas da Área de Resultados Desenvolvimento do Norte de

Minas, Jequitinhonha-Mucuri e Rio Doce.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

715/2008 na forma de requerimentos.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2009.
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André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 733/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 733/2008, da Frente de Defesa DCA-MG /

Ministério Público / Promotoria da Infância e Juventude - BH, sugere a ampliação da

meta financeira da Ação 1206 - Reforma de Centros Socioeducativos - de

R$500.000,00 para R$850.000,00 em todos os anos, para garantir estrutura física

adequada ao atendimento socioeducativo do adolescente autor de ato infracional.

Em razão da similaridade temática, por sugerirem alterações em programas que

integram a Área de Resultados Defesa Social do Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG 2008-2011 -, exercício de 2009, foram anexadas à

proposição em análise as Propostas de Ação Legislativa nºs 734, 740, 749, 750, 751,

752, 754, 755, 756, 757, 759, 762, 763, 980, 983, 986, 987, 989, 1.011, 1.014 e

1.015/2008. À Proposta de Ação Legislativa nº 754/2008 foi anexada a Proposta de

Ação Legislativa nº 982/2008. À Proposta de Ação Legislativa nº 756/2008 foram

anexadas as Propostas de Ação Legislativa nºs 984 e 985/2008. À Proposta de Ação

Legislativa nº 987/2008 foram anexadas as Propostas de Ação Legislativa nºs 988 e

1.009/2008.

As propostas foram apresentadas nas audiências públicas realizadas por esta

Comissão nos dias 5 a 7/11/2008, em Belo Horizonte, no dia 28/10/2008, em

Ituiutaba, no dia 30/10/2008, em Barbacena, e no dia 13/11/2008, em Montes Claros,

com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº

2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG 2008-2011 -, exercício de 2009, conforme estabelece o art. 7º da Lei nº

17.347, de 16/1/2008.

Publicadas no “Diário do Legislativo” de 20 e 21/11/2008, vêm agora as propostas a

esta Comissão, para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento

Interno.
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Fundamentação

As Propostas de Ação Legislativa nºs 733, 734, 740, 749, 750, 751, 752, 754, 755,

756, 757, 759, 762, 763, 980, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 1.009, 1.011,

1.014 e 1.015/2008 dizem respeito a programas que integram a Área de Resultados

Defesa Social 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 das propostas em análise na

forma de requerimentos de providências às autoridades competentes, responsáveis

pela gestão dos programas da Área de Resultados Defesa Social.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

733/2008 na forma de requerimentos.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 735/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 735/2008, do Ministério Público / Promotoria da

Infância e Juventude – BH, sugere alteração da meta financeira da Ação 4363 –

Atendimento às Condições Operacionais dos Centros Socioeducativos –, com vistas

a garantir os mesmos valores anteriormente previstos para a Ação 4360, excluída no

projeto de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – e absorvida

pela Ação 4363.

A proposta foi apresentada na audiência pública realizada nos dias 5 a 7/11/2008,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do
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Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2008-2011,

exercício de 2009, conforme estabelece o art. 7º da Lei nº 17.347, de 16/1/2008.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2008, vem agora a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa nº 735/2008, do Ministério Público / Promotoria da

Infância e Juventude – BH, sugere ampliação da meta financeira da Ação 4363 –

Atendimento às Condições Operacionais dos Centros Socioeducativos –, do

Programa 004 – Atendimento às Medidas Socioeducativas.

A finalidade da Ação 4363 é promover a manutenção do sistema socioeducativo,

proporcionando condições adequadas para a responsabilização e o desenvolvimento

do adolescente em conflito com a lei. A proposição em análise sugere ampliação da

meta financeira dessa ação, de forma a garantir os mesmos valores anteriormente

previstos para a Ação 4360 – Atendimento aos Adolescentes em Conflito com a Lei

em Medidas com Privação de Liberdade –, excluída no projeto de revisão do PPAG

2008-2011, exercício 2009, e absorvida pela Ação 4363.

Conforme justificação apresentada pela entidade autora da proposta, o projeto de

revisão, ao incorporar as atribuições anteriormente previstas para a Ação 4360 na

Ação 4363, teria reduzido sua meta financeira; no entanto, convém esclarecer que

parcela significativa dos recursos anteriormente previstos para a Ação 4360 foram

alocados, no projeto de revisão do PPAG 2008-2011, exercício 2009, na Ação 2417 –

Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais –, do Programa 701 – Programa

Apoio à Administração Pública –, com vistas a garantir o pagamento dos agentes

socioeducativos, que antes era efetuado por meio da Ação 4360. Dessa forma, não

houve redução, mas sim transferência de recursos para outra ação. Assim, não

recomendamos o acolhimento da proposição em análise.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa

nº 735/2008.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2009.
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André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 760/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 760/2008, da Atang / Atamig, sugere a

estatização do sistema de câmeras de segurança, com metodologia própria.

A proposta foi apresentada na audiência pública realizada por esta Comissão em

28/10/2008, em Ituiutaba, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento

do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de

Ação Governamental – PPAG 2008-2011 –, exercício de 2009, conforme estabelece

o art. 7º da Lei nº 17.347, de 16/1/2008.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2008, vem agora a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa nº 760/2008 diz respeito à Ação 4363 –

Policiamento Ostensivo Geral –, do Programa 141 – Polícia Ostensiva –, e sugere a

estatização do sistema de câmeras de segurança.

Cumpre dizer que o Estado encontra respaldo para legislar sobre segurança

pública, haja vista a reserva de competência estabelecida para os Estados federados

no § 1º do art. 25 da Constituição Federal. Também merecem destaque o inciso V do

art. 2º da Carta Política mineira, que estabelece como objetivo prioritário do Estado a

criação de condições para a segurança e a ordem públicas, e o inciso VI do art. 10 do

mesmo diploma legal, que determina a competência material do Estado para manter

e preservar a segurança e a ordem públicas e a incolumidade da pessoa e do

patrimônio.

A utilização de câmeras de vídeo para fins de segurança foi disciplinada no Estado

pela Lei nº 15.435, de 2005. Conforme o art. 7º dessa lei, “o Poder Executivo poderá

estabelecer parceria com entidades públicas ou privadas para a instalação de

câmeras para o monitoramento de bens de uso comum da população para fins de

segurança pública, de acordo com a legislação vigente”.
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Assim, o uso de câmera de segurança pelo poder público já se encontra

regulamentado por lei estadual. Além disso, foi implantado em Belo Horizonte e em

alguns Municípios do Estado um projeto de vigilância eletrônica que consiste na

instalação de câmeras fixas e móveis, interligadas a uma central de monitoramento.

Portanto, não recomendamos o acolhimento da proposição em análise.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa

nº 760/2008.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2009.

André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.088/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Brasileira de Motociclismo Amador

– ABM –, com sede no Município de Itabirito.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme

preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.088/2009 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação Brasileira de Motociclismo Amador, com sede no Município de Itabirito,

entidade sem fins lucrativos, voltada para a prática desportiva amadora,

especialmente o motociclismo.

Com esse propósito, desenvolve atividades diversificadas com a finalidade de

difundir e incentivar a prática do motociclismo em todas as suas categorias e

contribuir para a formação e o aperfeiçoamento dos atletas, profissionais ou não;

promove, organiza e apoia competições desportivas, sempre com observância da

legislação vigente e dos mandamentos emanados dos organismos regionais; realiza
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campanhas visando à conscientização de seus associados para a necessidade de

respeitar e preservar a natureza.

Em face dessas considerações, é oportuna a intenção de se lhe conceder a

pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.088/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 18 de maio de 2009.

Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.225/2009

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Buritizinho, com

sede no Município de Lagoa Grande.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº

1, que apresentou. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a

matéria, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.225/2009 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação dos Produtores Rurais de Buritizinho, com sede no Município de Lagoa

Grande, entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 1988, que tem por finalidade

incrementar o desenvolvimento dessa comunidade.

No cumprimento dos seus objetivos programáticos, desenvolve atividades nas

áreas da pecuária, assistência social, saúde, educação e cultura, tendo em vista

melhorar a qualidade de vida dos seus associados, especialmente dos produtores

rurais, das crianças e dos idosos.

Diante dessas considerações, é oportuna a intenção de lhe conceder a pretendida

declaração de utilidade pública.
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Por fim, cabe ressaltar que, com o objetivo de adequar o nome da Entidade à forma

consignada no art. 1º do seu estatuto, foi apresentada a Emenda nº 1, de autoria da

Comissão de Constituição e Justiça.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.225/2009, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 18 de maio de 2009.

Antônio Carlos Arantes, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 20 DE MAIO DE 2009

ATA

ATA DA 12ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 14/5/2009

Presidência do Deputado José Henrique

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

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

Célio Moreira - Exibição de vídeo - Entrega de título - Apresentação artística -

Palavras de D. Walmor Oliveira de Azevedo - Palavras do Sr. Presidente -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

José Henrique - Adelmo Carneiro Leão - André Quintão - Célio Moreira.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - 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 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 à entrega do título de Cidadão Honorário do

Estado de Minas Gerais ao Exmo. e Revmo. D. Walmor Oliveira de Azevedo,

Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, a requerimento do Deputado Célio

Moreira.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa o Exmo. Sr. Danilo de Castro,

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

Neves; o Exmo. e Revmo. D. Walmor Oliveira de Azevedo, Arcebispo Metropolitano
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de Belo Horizonte; os Exmos. Srs. Deputado Roberto Carvalho, Vice-Prefeito

Municipal de Belo Horizonte; Vereador Sérgio Fernando, representando a Presidente

da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Vereadora Luzia Ferreira; e Gen.-Div. José

Mário Facioli, Comandante da 4ª Região Militar; os Exmos. e Revmos. D. Joaquim

Giovani Mol Guimarães, Reitor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais -

PUC Minas -; e D. Aloísio Vitral, Bispo Auxiliar de Belo Horizonte; e os Exmos. Srs.

Murilo Badaró, Presidente da Academia Mineira de Letras; e Deputado Célio Moreira,

autor do requerimento que deu origem a esta solenidade.

Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Sérgio Cavalieri, Presidente da

Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas; Cylton Brandão, Diretor da

Acadepol, representando o Sr. Marco Antônio Monteiro, Chefe da Polícia Civil; Sérgio

Pessoa de Paula Castro, Procurador do Estado; Flávio Augusto Barros, Secretário-

Geral da PUC Minas; das Exmas. Sras. Maria Felícia Costa Carvalho, Defensora

Pública; e Júnia Miranda Carvalho, Diretora da PUC TV; das demais autoridades

eclesiásticas, bispos, abades, superiores de conventos, sacerdotes; do Exmo. e

Revmo. D. Geraldo Gusmão, Bispo da Diocese de Porto Nacional, de Tocantins; e do

Exmo. Sr. Vereador por Belo Horizonte Fred Costa.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, na versão de Marcus

Viana, que será interpretado pelo Coral da PUC Minas.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Célio Moreira

Boa noite, Exmo. Deputado José Henrique, Vice-Presidente da Assembleia

Legislativa de Minas Gerais, representando o Exmo. Presidente desta Casa,

Deputado Alberto Pinto Coelho; Exmo. e Revmo. D. Walmor Oliveira Azevedo,

Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte; Exmo. Sr. Danilo de Castro, Secretário de

Governo, representando o Exmo. Sr. Governador Aécio Neves; Exmo. Sr. Vereador

Sérgio Fernando, representando a Presidente da Câmara Municipal de Belo

Horizonte, Vereadora Luzia Ferreira; Exmo. Gen.-Div. José Mário Facioli,

Comandante da 4ª Região Militar; Exmo. e Revmo. D. Joaquim Giovani Mol
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Guimarães, Magnífico Reitor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais;

Exmo. e Revmo. D. Aloísio Vitral, Bispo Auxiliar de Belo Horizonte; Exmo. Sr. Murilo

Badaró, Presidente da Academia Mineira de Letras; Exmo. Sr. Roberto Carvalho,

Vice-Prefeito de Belo Horizonte, religiosos, sacerdotes, senhoras e senhores, gostaria

de pedir desculpas, pois fui acometido por uma gripe muito forte. Tentarei fazer o meu

discurso o melhor possível.

Quis um feliz acaso nos reservar esta data, uma noite de maio, o mês de Maria,

para homenagearmos este homem, o sacerdote, o amigo de todos nós e deste

Estado, S. Exa. Revma. Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, D. Walmor

Oliveira de Azevedo, um intelectual, mas sobretudo um missionário da fé. Um filho da

Bahia, Estado que vem representado nas cores do escudo que compõe o brasão de

armas definido pelo nosso homenageado, nas cores azul, vermelha e prata, matizes

constantes de sua bandeira republicana vigente. E que traz também, como alegoria

de Minas, berço adotivo do prelado e de sua vocação presbiteral, o triângulo

vermelho da Inconfidência e da liberdade figurante no pendão mineiro. Da terra natal

trouxe como herança a brandura no falar e o calor humano, características que os

anos de convivência com os mineiros fizeram mesclar às nossas peculiaridades. Mas

o homem que temos a honra de ter como centro de nossa homenagem é hoje um

senhor do mundo, com domínio de várias línguas e culturas, que há muito vem

transpondo divisas e fronteiras, em busca do saber, a serviço da inteligência e da fé.

Um pastor, bispo titular de Caliábria, que há cinco anos vem nos obsequiando com

sua valiosa presença amiga e generosa, com sua personalidade ímpar, em que se

mesclam a sabedoria, a simplicidade, a mansidão e a autoridade necessárias ao bom

pastor de almas. Um árduo defensor da família e da vida. Tudo o que V. Exa. Revma.

representa para este Estado hoje, D. Walmor, a Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais faz registrar em seus anais e torna público o reconhecimento às suas

inumeráveis virtudes, aos seus feitos em favor da comunidade mineira, outorgando a

V. Exa. Revma., neste 14 de maio, o título de Cidadão Honorário deste Estado.

Ao me aprofundar na trajetória do homem e do religioso que nos gratifica hoje com

sua presença, ative-me à lembrança de um pensamento do poeta e dramaturgo

alemão Bertold Brecht, de que “há homens que lutam um dia e são bons; outros que
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lutam um ano e são melhores; há aqueles que lutam muitos anos e são muito bons;

mas há aqueles que lutam toda a vida, e esses são os imprescindíveis". V. Exa.

Revma. se insere, inegavelmente, no seleto grupo dos imprescindíveis. E, entre as

várias demonstrações que corroboram o parecer unânime dos mineiros, destaca-se a

luta de S. Exa. Revma. pela reabertura da Casa de Apoio Nossa Senhora da

Conceição, no Bairro Lagoinha, que em breve estará recebendo HIV positivos em

recuperação. Alguns não entenderam quando, há cerca de três anos, V. Exa. Revma.

anunciou o fechamento da antiga Casa de Saúde Nossa Senhora da Conceição. A

instituição não reunia condições desejáveis para funcionar, e a Arquidiocese já não

conseguia arcar com o trabalho solitário somado à falta de recursos materiais.

Ausente o Estado, a instituição valia-se do sacrifício da arquidiocese e da abnegada

vontade de servir de um grupo de voluntários. Mas um somatório de esforços, a que

eu tive a honra de me agregar, resgatou a nossa Casa de Apoio Nossa Senhora da

Conceição, já reformada e com o justo apoio do Estado. Cito apenas esta entre as

várias situações em que V. Exa. Revma. demonstrou clarividência, determinação e,

sobretudo, amor e caridade diante da dor, do abandono, do desamparo. Uma postura

a justificar o lema que, por sua escolha, vem crivado em seu brasão de armas: “para

curar os corações feridos” - frase tirada do livro de Isaías. E é ao encontro dos

corações feridos, dos menos afortunados, que nosso amado Arcebispo regularmente

sai em peregrinação pelos presídios, vilas, hospitais, favelas, paróquias e colégios

desta Capital, levando a palavra amiga, a esperança em Deus, como discípulo

missionário de Jesus Cristo. Denominação que, para ele, não faz parte apenas de

sua missão de vida, mas de cada ser humano que busca o bem e o amor ao próximo.

Essa meia década de perfeita interação com os mineiros evidenciou em V. Exa.

Revma., D. Walmor, a lucidez, a clareza de propósito, que, em resumo, busca guiar o

grande rebanho mineiro no caminho da fé e da fraternidade. Não se faz ou se inventa

um grande líder; ele nasce e se expande mesmo em contexto dissociado de

circunstâncias, como o meio familiar, cidade de origem ou “status” escolar. A dor

quase sempre tem caráter formatador de uma têmpera arrojada como a de V. Exa.

Revma. Essa liderança, se somada à vocação para o serviço de Deus, como é o caso

do nosso homenageado, só pode produzir grandes ações, como nos revelam os
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passos de sua gloriosa caminhada pastoral, iniciada em setembro de 1977, quando

da sua ordenação sacerdotal.

Para melhor conhecermos nosso homenageado, vamos abrir as cortinas do

passado e voltar a 28/4/54, quando nascia ele na cidade baiana de Cocos, filho de

João Augusto de Azevedo e Maria Conceição Oliveira Azevedo, que bem cedo o

deixaram órfão. Vindo de uma família de cinco filhos - Sandra, Conceição, Daniel e

Helvécio - viveu ele em sua terra natal de 1960 a 1965. Lá cursou o primário,

prosseguindo os estudos na cidade de Catité, no Seminário Diocesano São José e no

Instituto de Educação Anísio Teixeira, ainda em solo baiano.

A sede de conhecimento e a vocação para o sacerdócio já se lhe manifestara bem

cedo e, atendendo a um chamado interior, fez ouvidos a essa voz que lhe indicara o

caminho a seguir.

Foi cursar Teologia no Seminário Arquidiocesano Santo Antônio, em Juiz de Fora,

entre os anos de 1974 e 1977, e bacharelou-se na Pontifícia Universidade

Gregoriana, em Roma, onde se especializou mestre em Ciências Bíblicas, no

Pontifício Instituto Bíblico, mestrado concluído em 1980.

Ampliou seus conhecimentos ainda em Roma, cursando Extensão do Pontifício

Instituto Bíblico na Universidade Hebraica e Doutorado em Teologia Bíblica pela

Pontifícia Universidade Gregoriana.

Em 21/1/98 foi S. Exa. Revma. eleito Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São

Salvador, Bahia. Recebeu a ordenação episcopal em 10 de maio do mesmo ano, na

Catedral de Juiz de Fora, sendo oficiante o Cardeal D. Frei Lucas Moreira Neves,

Arcebispo da Bahia.

No dia 22 de maio, mês que marca as grandes maravilhas ocorridas na vida de

nosso brilhante homenageado, tomou posse solene em Salvador no Santuário de

Nossa Senhora de Fátima, como Bispo Auxiliar da arquidiocese baiana, onde exerceu

intenso pastoreio como Coordenador-Geral da Pastoral Arquidiocesana.

No dia 28/1/2004, foi eleito Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, sucedendo

ao nosso querido D. Serafim.

Aqui, lançou-se ao desafio de cuidar de 261 paróquias e 36 foranias espalhadas em

28 Municípios mineiros. Com abnegada determinação, abraçou o Projeto
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Arquidiocesano de Evangelização Igreja Viva sempre em Missão, que é o caminho

pastoral a ser seguido e se estenderá até o ano de 2012.

Em 8/11/2007, era D. Walmor eleito membro da Academia Mineira de Letras, já

sendo também Presidente da Comissão para Doutrina da Fé da Conferência Nacional

dos Bispos do Brasil, gestão que iniciou em 2003 e que terminará em 2011: preside

ainda a Regional Leste II, que engloba os Estados de Minas Gerais e do Espírito

Santo.

Em outubro de 2008, para nosso orgulho, D. Walmor foi escolhido representante do

Brasil na XII Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, realizada de 5 a

26/10/2008, em Roma. O evento reuniu bispos de todo o mundo, e D. Walmor foi um

dos quatro representantes do Brasil.

Abarca ainda nosso homenageado várias outras atividades e funções, como a

Presidência da Sociedade Mineira de Cultura, mantenedora da PUC Minas e dos

Colégios Santa Maria, da Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes e da

Fundação Cultural João Paulo II. Atento sempre aos avanços da comunicação e de

nossa sociedade, fez a integração de todos os veículos à Rede Catedral de

Comunicação Católica, composta pelas emissoras de rádio América e Cultura, pelo

jornal “Opinião”, pela TV Horizonte e pelo Serviço Evangelizador pela internet.

Instrumentalizado por essa importante rede de comunicação, nosso Arcebispo divulga

diariamente sua mensagem de fé e esperança inspirada nos ensinamentos bíblicos e

em sua visão pessoal e analítica de nossa realidade contemporânea. Como um árduo

e intransigente defensor da vida, num contexto em que forças contrárias tentam

seduzir nosso Congresso para a instituição do aborto em solo brasileiro, D. Walmor,

como eu e, creio, a maioria dos senhores e senhoras, luta com todo o seu vigor

contra essas correntes. Em um gesto concreto pela vida, instituiu o Conselho

Arquidiocesano Pró-Vida, com diversos especialistas de várias áreas do saber, para

discutir as questões relacionadas com a ciência e a vida e sobretudo conscientizar as

pessoas da necessidade de se engajarem também a essa luta.

O sacerdócio é sem dúvida uma bênção, uma unção, o atendimento a um

chamado. Podemos imaginar, V. Exa. Revma., quantos sacrifícios lhe valeram essa

longa e bem-aventurada caminhada, que o faz merecedor do título de cidadão
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honorário deste Estado. Podemos imaginar quantas batalhas travadas consigo

mesmo diante das várias e sedutoras opções mundanas, a saudade da família, a

solidão, o medo e a desesperança, que, por certo, em algum momento o puseram à

prova, porque, antes de tudo, é V. Exa. Revma. um ser humano, sujeito à fragilidade

que lhe é inerente

Em uma carta de João Paulo II, na Quinta-Feira Santa de 2005, ele afirmava que o

segredo de uma autêntica vida sacerdotal é o amor apaixonado por Cristo, que

conduz ao anúncio apaixonado de Cristo: “O seu segredo está na “paixão” que ele

vive por Cristo”. E lembrou São Paulo: “Para mim, o viver é Cristo”. Sobre isso, no

discurso do santo Papa Bento XVI aos párocos de Roma, ele diz que o sacerdote

redescobre e vive profundamente a sua identidade, quando se decide a não antepor

nada ao amor de Cristo e a fazer dele o centro da própria vida. E acrescenta: Somos

chamados a “retornar sempre à raiz do nosso sacerdócio. Essa raiz, como bem

sabemos, é uma só: Jesus Cristo, o Senhor”. Bem sabemos quão é espinhosa a

missão sacerdotal, principalmente no contexto atual, quando homens e mulheres

contrariam princípios que deveriam nortear a família e que dão face à dignidade

humana.

Como bem disse V. Exa. Revma. em recente artigo, “o comprometimento desse

tecido cala a voz da consciência e são desastrosos os estragos e famigerados os

caminhos, incluindo pequenas e grandes coisas, quando valores e princípios são

comprometidos”. Ou ainda no seu artigo “Até quando?”, quando V. Exa. Revma.

ressalta a importância e a urgência de se acreditar que é preciso investir muito na

formação da consciência como regra mais próxima do agir.

Reconhecidamente a consciência deste país está comprometida, particularmente

na esfera pública, onde os limites do bem e do mal, do certo e do errado estão

sempre mal dados à faixa dos interesses corporativos urgentes, sequenciando o

enraigado viés de nosso caráter, do qual, lamentavelmente por vício e conveniência,

não conseguimos nos libertar. Bem a propósito, lembra V. Exa. Revma. que o Estado

é laico, mas precisa da transcendência de referência a valores que estão para além

dele mesmo em fontes inesgotáveis, como o Evangelho, para vencer seu desafio. E

me dou a liberdade de acrescentar, D. Walmor, que, por mais improvável, difícil ou
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impossível que nos pareça a reversão deste quadro, esse é um desafio maior da

nossa Igreja contemporânea, da qual V. Exa. Revma. é o servidor fiel. E, se há

esperança de mudança, essa esperança é a capacidade de missionários como V.

Exa. Revma. de presidir na luta por uma ação transformadora. Rezemos, portanto,

para que, alimentado cotidianamente pelo Pão da Vida, V. Exa. Revma. continue a

progredir pelo caminho com Cristo, o Bom Pastor, que deu a vida pelo seu rebanho

até morrer na cruz. Seguindo docilmente esse difícil caminho, V. Exa. Revma. verá o

seu sacerdócio enriquecer-se cada vez mais de frutos espirituais, abençoados e

sustentados pela Virgem Imaculada e pelos seus santos protetores. E que a luz do

divino Espírito Santo esteja com V. Exa. Revma., com todos os convidados nesta

noite e com esta Casa. Muito obrigado.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo sobre a obra “Na Escola

do Salvador”, de D. Walmor Oliveira de Azevedo.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Título

O locutor - Neste momento, o Deputado José Henrique, representando o Presidente

da Assembleia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a entrega do título de

Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao Exmo. e Revmo. D. Walmor

Oliveira de Azevedo, Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, passando-lhes às

mãos o diploma. O título a ser entregue 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 13 de outubro de 2004 e a requerimento da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, concede ao D. Walmor Oliveira

de Azevedo, Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, o título de Cidadão

Honorário do Estado de Minas Gerais por sua relevante contribuição para o

engrandecimento da terra mineira”.

O Sr. Presidente - Convido o Secretário Danilo de Castro, neste ato representando

o Governador Aécio Neves, para, com o Deputado Célio Moreira, autor do

requerimento, procedermos à entrega do título a D. Walmor Oliveira de Azevedo.

- Procede-se à entrega do título.
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Apresentação Artística

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coral da Pontifícia Universidade

Católica de Minas Gerais - PUC Minas -, que apresentará a música “Ave Maria”.

- Procede-se à apresentação artística.

Palavras de Dom Walmor Oliveira de Azevedo

Exmo. Sr. Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

Deputado José Henrique, representando o Exmo. Presidente desta Casa, Deputado

Alberto Pinto Coelho, a quem desejo que chegue uma saudação especial,

compreendendo sua ausência em razão de evento importante, marcando assim o que

é próprio do caminho nosso em Minas Gerais, sempre trabalhando e criando

oportunidades novas para o caminho do progresso; saúdo o caríssimo amigo Danilo

de Castro, Secretário de Governo, representando o Exmo Sr. Aécio Neves,

Governador do Estado, com quem estive no Palácio da Liberdade anteontem e, na

ocasião, disse da comunhão e da alegria pela realização deste evento tão importante

para mim; saúdo o Exmo. Sr. Vereador Sérgio Fernando, representando a Vereadora

Luzia Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, e agradeço-lhe a

amizade; minha saudação cordial, com muito apreço, ao Gen. Div. José Mário Facioli,

Comandante da 4ª Região Militar; saúdo, com muita fraternidade, o magnífico Reitor

da Pontifícia Universidade Católica de Minas, D. Joaquim Giovani Mol Guimarães, e o

querido D. Aloísio, a quem agradeço as belas palavras, que certamente convencerão

todos na aquisição do livro; saúdo, ainda, o querido irmão Bispo D. Geraldo Gusmão,

que, com sua presença, dá-nos uma grande alegria; com muito apreço, saúdo o

querido Dr. Murilo Badaró, Presidente da Academia Mineira de Letras, da qual

participo com muita alegria e honra; quero saudar também o meu irmão Dr. Daniel, a

minha irmã Sandra e demais parentes que aqui se encontram; quero saudar, com

muito apreço, todos os sacerdotes que aqui vieram, pois são grandes amigos que

participam da bonita comunhão, do caminho que fazemos juntos; saúdo todos os que

trabalham e compõem as diferentes instituições vinculadas à Arquidiocese de Belo

Horizonte, aqui presentes ou representadas; quero saudar amigos e amigas que

vieram participar deste momento, que é vivido com simplicidade, mas, conforme direi

daqui a pouco, com grande significação; com agradecimento e muito apreço, saúdo
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as demais autoridades presentes; saúdo, por fim, também com muito apreço, o

Deputado Célio Moreira, a quem agradeço a iniciativa de promover este evento,

propondo o meu nome para receber a cidadania honorária do Estado de Minas

Gerais.

Aproveito para lembrar-lhes que, ao pisar no solo da nossa amada Arquidiocese de

Belo Horizonte, representando o Sr. Governador, o Deputado Célio Moreira

acompanhou-nos na viagem - que, aliás, ainda estou fazendo e que só Deus sabe até

quando - de Guaratinguetá, próximo ao Santuário de Aparecida, até Belo Horizonte.

Portanto, Deputado Célio Moreira, não só pelo seu testemunho de cristão e de

parlamentar, mas também por sua amizade, por sua presença tão importante e tão

bonita e por suas palavras, meu agradecimento especial, pois, por meio delas,

retomou momentos da história da minha vida e acenou - nem seria preciso dizer isso

aqui - os horizontes que fecundam meu trabalho, minha paixão por Jesus Cristo, meu

amor por nossa Arquidiocese de Belo Horizonte e pelo Estado de Minas Gerais.

Agradeço-lhe, de coração. Que Deus o recompense por sua generosidade, pois me

coloca no coração de tantos, sobretudo no coração de Minas Gerais, que é tão

importante pelo prestígio histórico e político e por sua grande e inestimável

importância como igreja, pela força incomparável e pela riqueza da fé do nosso povo.

Sou-lhe muito agradecido por isso, e digo que sempre será recordado e que, nos

anais da Arquidiocese de Belo Horizonte, foi registrado que o senhor é aquele que me

deu essa grande alegria, inscrevendo-me, com a anuência do Sr. Governador, do

Presidente desta Casa e, tenho certeza, de todos os mineiros, nas fileiras dos

mineiros e mineiras, homens e mulheres de garra, de importância e de presença

significativa no coração e na vida da nossa sociedade e mundo.

Minha palavra, depois desse agradecimento ao Deputado Célio Moreira, a todos os

presentes e àqueles que estão em comunhão conosco pela TV Assembleia e pela TV

Horizonte, emissora da Rede Catedral de Comunicação Católica, é para sintetizar o

que sinto, dizendo do ser mais do que falando sobre o que já fiz ou pretendo fazer ou

focalizando as necessidades, muitas delas postas como desafio para a Igreja, para o

meu ministério, para a minha cidadania e para a vida de todos nós. Quero falar do
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ser; é claro, do ser mineiro. Quero falar do ser, porque o fazer depende do ser. É o

ser que qualifica todo fazer. Por isso quero falar do ser.

Escrevi, então, com muita alegria e de coração, uma carta aos mineiros. Carta que

leio nesta oportunidade em que revelo a significação importante, para além de

qualquer formalidade, deste evento, mas que também vou enviar a todos os mineiros

amanhã pela manhã, por meio do “Estado de Minas”. (- Lê:)

“Há cinco anos, mais uma vez, vindo da Bahia, cheguei em Minas. Era o ano de

2004! Na primeira vez em que aqui cheguei, vindo também da Bahia, era novo,

adolescente, e vim para receber, para aprender jeito de ser. Cresci no jeito de ser. No

jeito de ser que aprendi, acalentei sonhos, amei as montanhas e apaixonei-me pelo

que ainda não era. Tornei-me o que não era de nascença, mas nascido por amor. E,

por amor, amor mais forte do que tradição, fiz de tudo para me ofertar, ajudando a

edificar, crescer e florescer. Entre aprender ser e ofertar sendo o que aprendi a ser,

passaram-se 30 anos dessa primeira vez. Fui, de novo, à Bahia. E voltei a Minas,

mais uma vez. Uma volta por amorosa obediência missionária. Com alegria, venho

fecundando o compromisso de desdobrar-me em ofertas para fazer a Igreja crescer e,

por esse crescimento, servir à vida de todos, anunciando a Boa Nova do Reino.

No dia em que cheguei, 25 de março, a frase brotou sincera e espontaneamente do

coração, e exclamei: saí de casa e chego em casa. É privilégio ter casas como Minas

e Bahia. Mais do que casas, o privilégio se deve a essas alavancas que sustentam e

definem muito quase tudo do que é brasilidade.

O jeito de ser mineiro não foi aprendido com dificuldades. Aprendi com o coração.

Com o coração, é possível aprender tudo de bom, mesmo quando se chega um

pouco depois de ter começado a vida, como cheguei aqui. Aliás, com o coração é

possível aprender tudo. Sem a ajuda do coração, não se consegue esse tudo não

reservado a um lugar, mas a um jeito de ser. A aprendizagem do jeito de ser mineiro,

para quem vem do jeito de ser baiano, é mais fácil do que se imagina, quando valem

não as linhas imaginárias de uma territorialidade política, quando vale de verdade um

jeito de ser. Ser sertanejo, como descreve Guimarães Rosa, é mais do que um lugar.

O cerrado não é apenas um lugar. A riqueza do seu bioma arquiteta uma alma. Minas

é 50% cerrado. A Bahia, onde nasci, está nos confins deste cerrado que define o que
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Minas é. E a define por um jeito de ser. Guimarães Rosa, em “Grande Sertão:

Veredas”, descreve essa alma que ultrapassa o imaginário político definido para se

dizer mineiro ou baiano: “‘Sesfrêdo, me conta, me fala nesse acontecer...’ - nem bem

cem braçadas andadas eu já pedia a ele. Era como se eu tivesse de caçar

emprestada uma sombra de um amor. ‘E você não volta para lá, Sesfrêdo? Você

aguenta o existir?’ - perguntei. ‘Guardo isso para às vezes ter saudade. Berimbau!

Saudade só’”. Essa saudade é aquela que descasca as árvores do cerrado. Ainda

que permanecendo tortas, no seu jeito de ser, continuam, sem desistir, no seu

caminho e na sua missão. O cerrado ensina à alma que pode descascar, até enverga,

mas não quebra. Um jeito de ser é uma alma. Sertanejo do cerrado é, sobretudo,

alma que sustenta jeito de ser. É o jeito de ser da minha nascença na Bahia, é o jeito

de ser mineiro que aprendi. O mineiro que “escuta, espia, indaga, protela, sorri,

escapole, se retarda, faz véspera, tempera, cala a boca, matura, engabela, se

prepara e no fim exclama: Nossa Senhora”, segundo Guimarães Rosa, tem o pé no

cerrado. O mesmo cerrado que se estende pela Bahia até lá onde nasci. Embora eu

goste de dizer sempre o que faço, jamais finjo não saber o que sei, falo bastante

apesar de escutar muito; não gosto de fazer-me de bobo. Não vendo queijos e não

possuo bancos, ando por todo canto, entrando no escuro e pisando no molhado;

estico conversas com estranhos, arrisco sempre confiante e me importa mais o

pássaro voando, longe de não ser do jeito de ser mineiro, no reverso da alma,

lembrando Guimarães Rosa, sou mineiro porque gosto muito, o próprio da alma do

sertanejo: gosto de simplicidade e pureza, humildade e modéstia, coragem e bravura,

fidalguia e elegância. Gosto de ver o nascer do sol e o brilhar da lua, ouvir o cantar

dos pássaros e o mugir do gado, sentir o despertar do tempo e o amanhecer da vida.

Sou religioso e conservador, sempre amei a prática das letras e das artes, com a

negaça peculiar de sertanejo, mineiro e baiano, com gosto pela poesia e pela

literatura, participante de política e amante da liberdade, contemplando as montanhas

e cultivando a vida interior para sempre ser gente.

O título de Cidadão Honorário de Minas Gerais, guardado deliberadamente por mim

desde 2004, há cinco anos, é recebido neste dia 14 de maio; assim o fiz já por jeito

mineiro de ser, só arriscando com a chegada da certeza. Essa certeza é um amor por
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Minas, ainda mais entranhado, comprovado por gestos e pela audácia das ofertas

diárias. Assim, sendo baiano, sou mineiro também. Agradecido a Deus pelo dom de

duas riquezas. Não é um orgulho. Orgulho incha o coração e pode obscurecer a

visão. É uma alegria emoldurada por honra. Alegria alarga o coração. Coração

alargado é sempre generoso e solidário. Aprendi, por dádiva de Deus e percursos

desta história, que sou mineiro e baiano, bem definido num verso de Fernando

Pessoa: “Segue teu caminho, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas. O resto é

sombra de árvores alheias”. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente

Cumprimento os Exmos. Srs. Danilo de Castro, Secretário de Governo,

representando o Governador do Estado Aécio Neves; Vereador Sérgio Fernando,

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

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

solenidade; Gen.-Div. José Mário Facioli, Comandante da 4ª Região Militar; Exmo. e

Revmo. Sr. Aloísio Vitral, Bispo Auxiliar de Belo Horizonte; Exmo. D. Joaquim Giovani

Mol Guimarães, magnífico Reitor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Geras;

Exmo. Dr. Murilo Badaró, Presidente da Academia Mineira de Letras; autoridades

eclesiásticas, bispos, abades, superiores de conventos, senhores sacerdotes,

senhoras e senhores.

Primeiramente gostaria de justificar a ausência do nosso Presidente, Deputado

Alberto Pinto Coelho, que está representando esta Casa no encontro dos Tribunais

de Justiça do Brasil. Hoje, Minas Gerais recebe, em Araxá, todos os Presidentes dos

Tribunais de Justiça. D. Walmor, ele lhe pede desculpas e manda um abraço ao

senhor e a todos os convidados. Agradecemos a todos a presença, que nos honra

neste dia nesta Casa. Ao nosso Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte as nossas

boas-vindas. Com a sua presença, sentimo-nos muito felizes.

A concessão do título de Cidadão Honorário de Minas Gerais a D. Walmor Oliveira

de Azevedo é uma forma de reconhecimento, simbólica, por tudo o que ele

representa como liderança espiritual para a população mineira, como referência de

bom senso e de comprometimento com as causas sociais, como brasileiro que se

tornou mineiro por sua presença constante entre nós e por seu inteiro envolvimento
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com a vida do Estado. Esse estreito vínculo teve início no ano de 1970, quando, na

sequência de sua formação acadêmica e religiosa, iniciada em seu Estado natal, a

Bahia, mudou-se para Juiz de Fora, onde fez o curso clássico e começou o de

Filosofia, no Seminário Arquidiocesano Santo Antônio. Em São João del-Rei, cursou

a Faculdade Dom Bosco de Filosofia, Ciências e Letras, voltando a Juiz de Fora para

os estudos de teologia, encerrados na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma.

Também em Roma, formou-se mestre e doutor em Teologia Bíblica, ramo do

conhecimento religioso no qual passou a se destacar por suas sólidas reflexões,

expressas em artigos, palestras e em sua vasta obra literária. Para contentamento e

sorte da comunidade de Juiz de Fora, ordenou-se sacerdote nessa cidade da Zona

da Mata, onde, de 1977 a 1984, exerceu as atividades de pároco, professor,

coordenador e dirigente de entidades religiosas e educacionais. Dessa época até os

dias atuais, D. Walmor ocupou tantos cargos e imprimiu a marca de sua inteligência

em tantas instituições, em Minas, em outros Estados brasileiros e no exterior, que

levaríamos um longo tempo para enumerá-los. Nessa trajetória, o acontecimento

mais auspicioso para nós foi o de ter-se tornado, em 2004, Arcebispo Metropolitano

de Belo Horizonte, passando a coordenar as ações da Igreja Católica em 28

Municípios e 261 paróquias.

Gostaríamos de chamar a atenção, contudo, para outro aspecto da figura pública de

D. Walmor, além de sua importância como profundo conhecedor da doutrina cristã,

como ocupante de cargos de relevo na Igreja Católica, como educador e intelectual.

Queremos registrar nossa admiração pelo apóstolo que sabe unir os ensinamentos

religiosos ao conhecimento dos problemas sociais, que atende a todos e percorre as

regiões mais necessitadas, como verdadeiro missionário, atuando em vários campos

pela promoção da vida e da dignidade do ser humano, em seu sentido amplo. Com

referência à atividade política, motivo da existência desta Casa, ressaltamos a

posição expressa por D. Walmor, por ocasião dos pleitos eleitorais, em defesa do

voto consciente dos eleitores, do exercício da cidadania, dos valores éticos e da

busca pelo bem comum, princípios com os quais comungamos inteiramente, por

constituírem requisitos fundamentais do fazer político. Por todos esses motivos, por

contribuir de forma ímpar para o engrandecimento do nosso Estado e a valorização
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da nossa gente, a Assembleia Legislativa sente-se profundamente honrada em

entregar a D. Walmor o título de Cidadão Honorário de Minas Gerais. Muito obrigado.

Encerramento

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

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

Deputadas e os Deputados para a especial de amanhã, dia 15, às 8h30min, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.973/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

de utilidade pública a Liga Sandumonense de Proteção e Assistência à Infância -

Lactário Jesus, 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 com a Emenda nº 1,

que apresentou, cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.973/2009 pretende declarar de utilidade pública a Liga

Sandumonense de Proteção e Assistência à Infância - Lactário Jesus, com sede no

Município de Santos Dumont, que tem como finalidade precípua oferecer proteção e

assistência às crianças e às gestantes residentes no Município, especialmente as

mais carentes.

Para atingir suas metas, proporciona-lhes educação, assistência médica e

alimentação; promove a distribuição de roupas, agasalhos e calçados; dá orientações

sobre os preceitos de higiene por meio de palestras, cursos e exposições; ampara

crianças órfãs e abandonadas; firma parcerias com órgãos públicos e,

particularmente, com a Prefeitura Municipal, sempre com o intuito de oferecer aos

seus assistidos melhores condições de vida.
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Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem por finalidade retificar o nome da entidade, de acordo com o constante

no art. 1º de seu estatuto.

Posto isso, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.973/2009,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2009.

Walter Tosta, relator.



____________________________________________________________________________
714

BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 21 DE MAIO DE 2009

ATAS

ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 19/5/2009

Presidência dos Deputados Weliton Prado, Sargento Rodrigues e Getúlio Neiva

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

Correspondência: Mensagens nºs 359 a 361/2009 (encaminhando os Projetos de Lei

nºs 3.337 a 3.339/2009, respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - 2ª

Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.340 a

3.348/2009 - Requerimentos nºs 3.803 a 3.845/2009 - Requerimentos das Comissões

de Política Agropecuária e de Direitos Humanos (2) e dos Deputados Zezé Perrella e

Domingos Sávio - Comunicações: Comunicações das Comissões de Participação

Popular, de Fiscalização Financeira e de Assuntos Municipais - Comunicações não

recebidas: Comunicação do Deputado Elmiro Nascimento - Registro de presença -

Oradores Inscritos: Discursos do Deputado Juarez Távora, da Deputada Maria Lúcia

Mendonça, dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Chico Uejo e das Deputadas

Rosângela Reis e Maria Tereza Lara - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de

Inscrições - Palavras do Sr. Presidente - Comunicação da Presidência - Leitura de

Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado Zezé

Perrella; deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos das Comissões de

Direitos Humanos (2) e de Política Agropecuária; aprovação; questão de ordem;

requerimento do Deputado Domingos Sávio; aprovação - Requerimento do Deputado

Domingos Sávio; deferimento; discurso do Deputado Domingos Sávio - Requerimento

do Deputado Almir Paraca; deferimento; discurso do Deputado Carlin Moura -

Requerimento do Deputado Gilberto Abramo; deferimento; discurso do Deputado

Getúlio Neiva - Requerimento do Deputado Padre João; deferimento; discurso do

Deputado Weliton Prado - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
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Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis

Pinheiro - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Cecília

Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros -

Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo -

Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão -

Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -

João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo

Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Lúcia Mendonça - Maria Tereza Lara -

Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira -

Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza

Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi -

Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Às 14h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 2º-Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:

“MENSAGEM Nº 359/2009*

Belo Horizonte, 15 de maio de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
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Encaminho a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e deliberação dessa

egrégia Assembleia Legislativa, tendo em vista o disposto no § 2º do art. 165 da

Constituição da República, no inciso II do art. 153 e no art. 155 da Constituição do

Estado, e no inciso II do art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

da Constituição do Estado, projeto de lei que estabelece as diretrizes para elaboração

dos Orçamentos Fiscal e de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado,

para o exercício de 2010.

O projeto de lei em pauta objetiva orientar a elaboração da lei orçamentária anual,

estabelecer as metas e prioridades da Administração Pública Estadual, dispor sobre a

política de aplicação da agência financeira oficial, administração da dívida e

operações de crédito, e sobre as alterações na legislação tributária e tributário-

administrativa.

Em cumprimento ao disposto no art. 4º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4

de maio de 2000, integram o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias os seguintes

Anexos:

- Prioridades e Metas da Administração Pública Estadual para o exercício de 2010.

- Metas Fiscais, relativas às receitas e às despesas.

- Riscos Fiscais, onde se avaliam os passivos contingentes e outros riscos capazes

de afetar as contas públicas.

Cabe ressaltar que o projeto foi elaborado em regime de colaboração entre os

Poderes do Estado, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Tribunal de Contas,

atendendo ao disposto no art. 155 da Constituição do Estado.

São essas, Excelentíssimo Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter

ao elevado exame de seus Nobres Pares o presente projeto de lei.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.337/2009

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício

financeiro de 2010 e dá outras providências.
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CAPÍTULO I

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 155 da

Constituição do Estado e na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de

2000, as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2010, que

compreendem:

I - as prioridades e metas da Administração Pública Estadual;

II - as diretrizes gerais para o Orçamento;

III - as disposições sobre alterações na legislação tributária e tributário-

administrativa;

IV - a política de aplicação da agência financeira oficial;

V - as disposições sobre a administração da dívida e as operações de crédito; e

VI - as disposições finais.

CAPÍTULO II

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

Art. 2º - As prioridades e metas da Administração Pública Estadual para o exercício

de 2010, atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal do

Estado e as de funcionamento dos órgãos e entidades que integram o orçamento

fiscal, são as constantes no Anexo I, as quais terão precedência na alocação dos

recursos na lei orçamentária de 2010 e na sua execução, não se constituindo,

todavia, em limite para programação da despesa.

Parágrafo único - Os orçamentos serão elaborados em consonância com as

prioridades e metas a que se refere o “caput”, que poderão ser readequadas a partir

da revisão anual do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008-2011.

Art. 3º - A elaboração do projeto de lei orçamentária de 2010 e a execução da

respectiva lei deverão considerar a obtenção do superávit primário, conforme

discriminado no Anexo II – Metas Fiscais desta lei.
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CAPÍTULO III

DAS DIRETRIZES GERAIS PARA O ORÇAMENTO

Seção I

Disposições Gerais

Art. 4º - A lei orçamentária para o exercício de 2010, que compreende o Orçamento

Fiscal e o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, será

elaborada conforme as diretrizes, os objetivos e as metas estabelecidas na revisão

anual do PPAG 2008-2011 e nesta lei, observadas as normas da Lei Federal nº

4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei Complementar Federal n° 101, de 2000.

Art. 5º - O Orçamento Fiscal compreenderá a programação dos Poderes do Estado,

do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas do Estado de

Minas Gerais – TCE-MG, bem como de seus fundos, órgãos, autarquias, fundações e

empresas estatais dependentes, devendo a correspondente execução orçamentária e

financeira da receita e da despesa ser registrada no Sistema Integrado de

Administração Financeira do Estado de Minas Gerais – SIAFI-MG.

Art. 6º - Os valores das receitas e das despesas contidos na lei orçamentária anual

e nos quadros que a integram serão expressos em preços correntes.

Art. 7º - As propostas parciais dos órgãos e entidades dos Poderes Legislativo,

Judiciário e Executivo, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do TCE-MG

serão encaminhadas à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG,

por meio do Módulo de Elaboração da Proposta Orçamentária do Portal de

Planejamento e Orçamento, até o dia 7 de agosto de 2009, para fins de consolidação

do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2010, observadas as disposições

desta lei.

§ 1º - As propostas parciais a que se refere o “caput” serão elaboradas a preços

correntes.

§ 2º - O Poder Executivo tornará disponível para os demais Poderes, para o

Ministério Público, para a Defensoria Pública e para o TCE-MG, até o dia 6 de julho

de 2009, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício de 2010, inclusive

da receita corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo.
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Art. 8º - Acompanharão a proposta orçamentária, além dos quadros exigidos pela

legislação em vigor:

I - demonstrativo consolidado do Orçamento Fiscal;

II - demonstrativo da receita corrente líquida;

III - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e no

desenvolvimento do ensino, para fins do disposto no art. 201 da Constituição do

Estado;

IV - demonstrativo dos recursos a serem aplicados em programas de saúde, para

fins do disposto no § 1º do art. 158 da Constituição do Estado;

V - demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas ações e serviços públicos de

saúde, para fins do disposto na Emenda à Constituição da República nº 29, de 13 de

setembro de 2000;

VI - demonstrativo dos recursos a serem aplicados no amparo e fomento à

pesquisa, para fins do disposto na Emenda à Constituição do Estado nº 17, de 20 de

dezembro de 1995;

VII - demonstrativo do serviço da dívida para 2010, com identificação da natureza

da dívida e discriminação do principal e dos acessórios, acompanhado da memória

de cálculo das estimativas das despesas com amortização e com juros e encargos;

VIII - demonstrativo regionalizado do montante e da natureza dos investimentos em

obras previstos para 2010, especificados por município, no qual conste o estágio em

que as obras se encontram;

IX - demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do disposto no art. 169 da

Constituição da República e na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000;

X - demonstrativo da previsão de arrecadação do Imposto sobre Operações

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de

Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, discriminado

por gênero;

XI - demonstrativo regionalizado do efeito sobre a receita e a despesa decorrente

de isenção, anistia, transação, remissão, subsídio e benefício de natureza financeira,

tributária e creditícia;
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XII - demonstrativo da Receita Corrente Ordinária do Estado, desdobrada em

categorias econômicas, origens, espécies, rubricas, alíneas e subalíneas;

XIII - demonstrativo regionalizado, em valores nominais e percentuais, das

despesas decorrentes de atividades de fomento do Estado, por função orçamentária

e por tipo de receita, referentes aos exercícios de 2008 e 2009 e à previsão para o

exercício de 2010;

XIV - demonstrativo das despesas da Unidade de Gestão Previdenciária Integrada -

UGEPREVI, instituída pela Lei Complementar nº 100, de 5 de novembro de 2007; e

XV - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na educação básica, nos

termos do art. 212 da Constituição da República e no art. 60 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias - ADCT, com a redação dada pela Emenda

Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006;

§ 1° - Para fins do disposto no inciso V, considera m-se ações e serviços públicos de

saúde aqueles implementados em consonância com os arts. 200 da Constituição da

República e 190 da Constituição do Estado.

§ 2º - Para fins do disposto no inciso XIII, serão consideradas as despesas dos

fundos estaduais que fomentem atividades produtivas.

Art. 9º - Os recursos previstos no inciso II do § 2° do art. 198 da Constituição da

República deverão ser aplicados integralmente no exercício financeiro de 2010,

sendo apurados pela soma das despesas que forem devidamente empenhadas nos

termos do art. 63 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, e das despesas decorrentes das

ações e serviços públicos de saúde realizados por entidades não integrantes do

Orçamento Fiscal.

Art. 10 - A lei orçamentária e seus créditos adicionais somente incluirão novos

projetos de investimento em obras da Administração Pública Estadual se:

I - as dotações consignadas às obras já iniciadas forem suficientes para o

atendimento de seu cronograma físico-financeiro; e

II - as obras novas forem compatíveis com o PPAG 2008-2011e sua revisão anual,

e tiverem sua viabilidade técnica, econômica e financeira comprovada.



____________________________________________________________________________
721

Parágrafo único - Entendem-se como obras iniciadas aquelas cuja execução, até 30

de junho de 2009, tiver ultrapassado 35% (trinta e cinco por cento) do seu custo total

estimado.

Art. 11 - É obrigatória a consignação de recursos na lei orçamentária para lastro de

contrapartida a empréstimos contratados, bem como para pagamento de

amortização, juros e outros encargos.

Art. 12 - A contrapartida de recursos ordinários do Tesouro Estadual a convênios e

operações de crédito previstos para o exercício de 2010, no âmbito do Poder

Executivo, será consignada na dotação Encargos Gerais do Estado, a cargo da

SEPLAG, e a alocação de créditos aos órgãos e entidades estaduais responsáveis

pela execução dos convênios está condicionada à garantia de ingresso dos recursos

a serem transferidos ao Estado, nos termos de regulamento.

Parágrafo único - A liberação das cotas orçamentárias para a execução de

convênios somente poderá ser processada após o efetivo ingresso dos recursos

financeiros.

Art. 13 - A lei orçamentária conterá reserva de contingência, constituída

exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, equivalendo a, no mínimo, 1% (um

por cento) da receita corrente líquida, a ser utilizada como fonte de recursos para

abertura de créditos adicionais e para o atendimento de passivos contingentes e

outros riscos e eventos imprevistos.

Art. 14 - Para atender ao disposto no inciso II do § 1º do art. 169 da Constituição da

República, ficam autorizados a concessão de vantagem, o aumento de remuneração,

a criação de cargos, empregos e funções ou a alteração de estrutura de carreiras,

conforme lei específica, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer

título, observado o disposto na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

Seção II

Das Diretrizes para o Orçamento Fiscal

Subseção I

Da Estrutura do Orçamento e das Alterações Orçamentárias

Art. 15 - O Orçamento Fiscal terá sua despesa discriminada por:

I - Unidade Orçamentária;
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II - Função;

III - Subfunção;

IV - Programa;

V - Projeto, Atividade ou Operação Especial;

VI - Categoria de Despesa;

VII - Grupo de Despesa;

VIII - Modalidade de Aplicação;

IX - Identificador de Programa Governamental;

X - Fonte de Recurso; e

XI - Identificador de Procedência e Uso.

§ 1º - Os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade e operação

especial são aqueles dispostos na Portaria nº 42 do Ministério do Planejamento,

Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999.

§ 2º - Os conceitos e códigos de categoria econômica, grupo de despesa e

modalidade de aplicação são aqueles dispostos na Portaria Interministerial da

Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal n° 163, de 4

de maio de 2001, e suas alterações.

§ 3° - O identificador de programa governamental se rá utilizado para a

discriminação de programas estruturadores, associados e especiais.

Art. 16 - A modalidade de aplicação e o identificador de procedência e uso

aprovados na lei orçamentária e em seus créditos adicionais poderão ser modificados

no SIAFI-MG, nos termos de regulamento, para atender às necessidades da

execução.

Parágrafo único - As modificações a que se refere este artigo também poderão

ocorrer quando da abertura de créditos suplementares autorizados na lei

orçamentária.

Art. 17 - Os créditos suplementares e especiais serão abertos conforme

detalhamento constante no art. 15 desta lei, para o Orçamento Fiscal, e no art. 27,

para o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado.
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Parágrafo único - A inclusão de grupos de despesa, fontes de recursos e de

identificador de procedência e uso em projetos, atividades e em operações especiais

será feita por meio de abertura de crédito suplementar.

Subseção II

Das Disposições e Limites para Programação da Despesa

Art. 18 - Para a elaboração das propostas orçamentárias com recursos à conta do

Tesouro Estadual, as outras despesas correntes e as despesas de capital serão

fixadas conforme especificado a seguir:

I - o limite para os Poderes Legislativo e Judiciário, o Ministério Público, a

Defensoria Pública e o TCE-MG será estabelecido pela comissão permanente de que

trata o § 2° do art. 155 da Constituição do Estado e terá como parâmetro o montante

global da lei orçamentária de 2009 destinado a esses Poderes e órgãos; e

II - o limite para cada órgão e entidade do Poder Executivo será estabelecido pela

Junta de Programação Orçamentária e Financeira – JPOF e terá como parâmetro a

lei orçamentária de 2009.

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto nos incisos I e II do “caput” as despesas

decorrentes do pagamento de precatórios e sentenças judiciais, de juros, encargos e

amortização da dívida.

Art. 19 - As despesas com pessoal e encargos sociais dos Poderes Legislativo,

Judiciário e Executivo, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do TCE-MG

terão como limite, na elaboração de suas propostas orçamentárias, a despesa com a

folha de pagamento do mês de abril de 2009, excluídas despesas sazonais e

extraordinárias, projetada para o exercício de 2010, considerando a revisão geral

anual de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição da República e eventuais

acréscimos legais, observadas as limitações dispostas no parágrafo único do art. 22,

da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

§ 1º - A política remuneratória dos servidores públicos, na forma da lei, dar-se-á

com base em reajustes gerais e em aprovação de tabelas salariais dos planos de

carreiras específicos, incluindo adicionais de desempenho, mediante alocação de

recursos decorrentes do percentual da variação nominal anual do valor líquido
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arrecadado de ICMS, deduzido o crescimento vegetativo da folha salarial e

observadas as disposições da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

§ 2º - Na fixação do limite estabelecido no “caput”, serão observados os princípios

constitucionais, especialmente o da legalidade, o princípio da responsabilidade e o

disposto na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

§ 3° - Serão considerados contratos de terceirizaçã o de mão de obra, para efeito do

disposto no § 1º do art. 18, da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, as

despesas provenientes de contratação de pessoal para substituição de servidores

pertencentes a categorias funcionais abrangidas por planos de cargos do quadro de

pessoal de órgão ou entidade, sendo tais despesas contabilizadas como Outras

Despesas de Pessoal.

Art. 20 - Para fixação da despesa financiada com recursos provenientes de receitas

vinculadas e diretamente arrecadadas, deverá ser observada:

I - retenção de 13% (treze por cento) para as receitas que, nos termos da Lei

Federal nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, componham a base de cálculo para

pagamento da dívida do Estado com a União; e

II - retenção de 1% (um por cento) para as receitas que, nos termos da Lei Federal

nº 9.715, de 25 de novembro de 1998, componham a base para apuração das

contribuições ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP.

Parágrafo único - As despesas administrativas decorrentes da arrecadação de

taxas, as de receitas vinculadas e as de recursos diretamente arrecadados serão

financiadas com recurso proveniente dessa arrecadação, respeitado o disposto no

inciso III do art. 5º, da Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006.

Art. 21 - As empresas estatais dependentes não poderão programar despesas de

investimento com recursos diretamente arrecadados quando suas despesas

correntes forem de responsabilidade, no todo ou em parte, do Tesouro Estadual.

§ 1º - O disposto neste artigo poderá ser excepcionado pela JPOF.

§ 2º - As empresas estatais dependentes que não integrarem os dados da

execução orçamentária e financeira no SIAFI-MG não terão suas cotas orçamentárias

e financeiras disponibilizadas.
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Subseção III

Das Transferências Voluntárias

Art. 22 - A celebração de convênio ou instrumento congênere para transferência de

recursos a entidades privadas sem fins lucrativos e a sua programação na lei

orçamentária estão condicionadas ao cumprimento dos dispositivos legais em vigor.

§ 1° - As pessoas físicas ou jurídicas interessadas  em estabelecer convênios com a

Administração Pública Estadual deverão estar devidamente habilitadas no Cadastro

Geral de Convenentes – CAGEC, instituído pelo Decreto nº 44.293, de 10 de maio de

2006.

§ 2º - É vedada a celebração e o aditamento de convênio ou instrumento congênere

com pessoa física ou jurídica que se apresentar em situação irregular, bloqueada na

tabela de credores do SIAFI-MG ou com pendências documentais no CAGEC.

§ 3º - Excetuam-se do cumprimento dos dispositivos legais a que se refere o “caput”

as caixas escolares da rede estadual de ensino.

Art. 23 - A transferência voluntária de recursos para município, em virtude de

convênio, acordo ou instrumento congênere, salvo durante a vigência de estado de

calamidade pública ou emergência decretado no município e homologado pelo

Governador do Estado, fica condicionada à comprovação, por parte do município

beneficiado, de:

I - atendimento aos requisitos estabelecidos no § 1º do art. 25 da Lei Complementar

Federal nº 101, de 2000; e

II - instituição e arrecadação da totalidade dos impostos de sua competência

previstos na Constituição da República.

§ 1º - A transferência de que trata o “caput” terá finalidade específica e estará

condicionada ao oferecimento de contrapartida, pelo município beneficiado, não

inferior a:

I - 5% (cinco por cento) para os municípios do Estado incluídos nas áreas de

atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste - ADENE - ou do Instituto de

Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE - ou para os

municípios com Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-M - menor ou
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igual a 0,776 (zero vírgula setecentos e setenta e seis), segundo cálculo efetuado

pela Fundação João Pinheiro - FJP - para o ano de 2000;

II - 10% (dez por cento) para os municípios não incluídos no inciso I; e

III - 1% (um por cento) para os municípios cuja quota do Fundo de Participação dos

Municípios - FPM - seja superior ao valor do repasse do ICMS recebido no mês

imediatamente anterior.

§ 2º - A exigência de contrapartida, fixada no § 1º, não se aplica às transferências

destinadas à cobertura de gastos com ensino básico e com saúde.

§ 3º - É vedada a transferência de recursos a município em situação irregular,

bloqueado na tabela de credores do SIAFI-MG.

§ 4º - A Auditoria-Geral do Estado - AUGE - manterá cadastro atualizado sobre a

adimplência dos entes federativos para efeito de transferência voluntária do Estado.

Art. 24 - As entidades de direito privado que receberem transferências de recursos

públicos por meio de convênio, termo de parceria ou instrumento congênere ficam

submetidas à fiscalização dos órgãos de controle do Estado.

Subseção IV

Dos Precatórios e Sentenças Judiciais

Art. 25 - A despesa com precatórios judiciários e cumprimento de sentenças

judiciais será programada, na lei orçamentária, em dotação específica da unidade

orçamentária responsável pelo débito.

§ 1º - Os órgãos e entidades integrantes do Orçamento Fiscal alocarão os recursos

para as despesas com precatórios judiciários, em suas propostas orçamentárias, com

base na relação de débitos apresentados até 1º de julho de 2009, de acordo com o §

1º do art. 100 da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda

Constitucional nº 30, de 13 de setembro de 2000, especificando por grupo de

despesa:

I - o número do precatório;

II - o tipo de causa julgada;

III - a data de autuação do precatório;

IV - o nome do beneficiário; e

V - o valor do precatório a ser pago.
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§ 2º - Os órgãos e entidades, para registro de seus precatórios judiciários na

proposta orçamentária de 2010, deverão se assegurar da existência de pelo menos

um dos documentos relacionados a seguir:

I - certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução; e

II - certidão de que não tenham sido opostos embargos ou qualquer impugnação

aos respectivos cálculos.

§ 3º - Os recursos alocados para os fins previstos no “caput” não poderão ser

cancelados para abertura de créditos adicionais com outra finalidade.

Art. 26 - As despesas com precatórios judiciários da Administração Pública direta

deverão obedecer a uma única ordem cronológica de apresentação nos Tribunais, em

nome do Estado de Minas Gerais, para que seja autorizado o seu pagamento.

Parágrafo único - Caberá à Advocacia-Geral do Estado - AGE - prestar as devidas

informações aos órgãos públicos quanto à situação jurídica, ordem cronológica e

pagamento dos precatórios.

Seção III

Das Diretrizes para o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo

Estado

Art. 27 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado será

composto pela programação de investimentos de cada empresa em que o Estado,

direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto e

discriminará a despesa por unidade orçamentária, segundo a classificação por

função, subfunção, programa, projeto, atividade e operações especiais, indicando

para cada um o detalhamento das aplicações e a fonte de recurso.

§ 1º - As empresas controladas pelo Estado publicarão e manterão, nas suas

páginas oficiais na internet, relatório trimestral dos investimentos realizados, com o

mesmo detalhamento previsto no “caput”.

§ 2º - Para fins de simplificação da apresentação das informações orçamentárias,

as Empresas Estatais Dependentes integrarão apenas o Orçamento Fiscal do Estado.

Art. 28 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado será

acompanhado de quadros que demonstrem:
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I - para cada empresa, a programação de investimentos a ser realizada em 2010,

as fontes de recurso e sua aplicação; e

II - para o conjunto das empresas que integram o Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado, o resumo das fontes de recurso e do

detalhamento dos investimentos, a consolidação do programa de investimentos e a

composição da participação societária no capital das empresas em 30 de junho de

2009.

Art. 29 - No Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado,

constituem fontes de recurso e investimentos as operações que afetam o passivo e o

ativo circulantes, observado o disposto no art. 188 da Lei Federal n° 6.404, de 15 de

dezembro de 1976.

Parágrafo único - Excluem-se da categoria de receitas e despesas, para cálculo dos

recursos provenientes das operações, os itens que não implicam entrada ou saída de

recursos.

Art. 30 - Conforme o disposto no art. 42 da Lei Federal n° 4.320, de 1964, os

créditos suplementares e especiais ao Orçamento de Investimento das Empresas

Controladas pelo Estado serão abertos por decreto do Governador do Estado,

respeitados os limites estabelecidos na lei orçamentária anual.

Seção IV

Das Vedações

Art. 31 - Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com:

I - sindicato, associação ou clube de servidores públicos;

II - pagamento, a qualquer título, a servidor da Administração Pública direta ou

indireta por serviços de consultoria ou de assistência técnica; e

III - entidades de previdência complementar ou congênere, ressalvado o disposto

nas Leis Complementares Federais n°s 108 e 109, de 29 de maio de 2001.

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto neste artigo as destinações de recursos

que tenham sido objeto de autorização legal e as dirigidas a creches e escolas de

atendimento pré-escolar.
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Seção V

Das Emendas ao Projeto de Lei Orçamentária

Art. 32 - As emendas ao projeto de lei orçamentária devem obedecer ao disposto na

alínea “b” do inciso III do art. 160 da Constituição do Estado e não podem indicar

recursos provenientes de anulação das seguintes despesas:

I - dotações financiadas com recursos vinculados, com exceção dos

remanejamentos realizados dentro da mesma unidade orçamentária, respeitada a

legislação que rege esses recursos;

II - dotações referentes à contrapartida;

III - dotações referentes a obras em execução;

IV - dotações financiadas com recursos diretamente arrecadados, exceto quando se

tratar de remanejamento de recursos dentro da unidade arrecadadora;

V - dotações referentes ao Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento - FINDES -,

exceto quando a anulação comprovadamente não comprometer as obrigações

contratuais;

VI - dotações referentes a precatórios e sentenças judiciais;

VII - dotações referentes a auxílio-funeral, auxílio-doença, auxílio-alimentação e

auxílio-transporte;

VIII - dotações referentes a encargos financeiros do Estado;

IX - dotações referentes a programas estruturadores constantes no programa

Gestão Estratégica de Recursos e Ações do Estado - GERAES -, exceto quando se

tratar de remanejamento de recursos entre os programas ou no âmbito de cada um

deles; e

X - dotações referentes ao PASEP da Administração Pública direta.

Art. 33 - As emendas que incidirem sobre os programas estruturadores, com

exceção daquelas que tratarem de aporte ou anulação de recursos, serão realizadas

por meio do projeto de lei de revisão do PPAG 2008-2011, sem prejuízo do disposto

no art. 32 desta lei.

Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar o orçamento

anual com as alterações de que trata o “caput”.
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Seção VI

Disposições sobre a Limitação Orçamentária e Financeira

Art. 34 - O Poder Executivo deverá elaborar e publicar, por ato próprio, até trinta

dias após a publicação da lei orçamentária de 2010, cronograma anual de

desembolso, por órgão, nos termos do art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101,

de 2000.

Parágrafo único - Excetuadas as despesas de pessoal e encargos sociais e de

precatórios e sentenças judiciais, os cronogramas anuais de desembolso mensal dos

Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, do TCE-MG e da Defensoria

Pública terão como referencial o repasse previsto no art. 162 da Constituição do

Estado, na forma de duodécimos.

Art. 35 - Caso seja necessária a limitação de empenho das dotações orçamentárias

e da movimentação financeira, para atingir a meta de resultado primário, o Poder

Executivo apurará o montante da limitação e apresentará, até o vigésimo terceiro dia

do mês subsequente ao final do bimestre, à comissão permanente de que trata o § 2º

do art. 155 da Constituição do Estado o montante que caberá a cada um dos

Poderes, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e ao TCE-MG.

§ 1º - O valor da limitação que caberá a cada órgão será definido pela comissão

permanente de que trata o § 2° do art. 155 da Const ituição do Estado,

proporcionalmente à participação de cada um na base contingenciável total.

§ 2º - A base contingenciável corresponde ao total das dotações estabelecidas na

lei orçamentária de 2010, excluídas:

I - as vinculações constitucionais e legais;

II - as despesas com o pagamento de precatórios e sentenças judiciais;

III - as despesas com pessoal e encargos sociais;

IV - as despesas com juros e encargos da dívida;

V - as despesas com amortização da dívida;

VI - as despesas com auxílios doença, funeral, alimentação e transporte financiados

com recursos ordinários; e

VII - as despesas com o PASEP.
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§ 3° - Os Poderes Legislativo, Judiciário e Executi vo, o Ministério Público, a

Defensoria Pública e o TCE-MG publicarão, no prazo de sete dias contados do

recebimento das informações, ato próprio estabelecendo os montantes disponíveis

para empenho e movimentação financeira.

Seção VII

Do Controle e da Transparência

Art. 36 - Para fins de transparência da gestão fiscal e em observância ao princípio

da publicidade, o Poder Executivo tornará disponíveis na internet, para acesso de

toda a sociedade, no mínimo, as seguintes informações:

I - a Lei de Diretrizes Orçamentárias; e

II - a Lei Orçamentária Anual.

§ 1º - Em observância ao princípio da economicidade, o Poder Executivo poderá, a

seu critério, promover a publicação oficial dos anexos da lei orçamentária anual na

internet, na página oficial da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais – IOMG,

que deverá manter em seus arquivos cópia impressa para fins de consulta dos

interessados.

§ 2º - Edição impressa do diário oficial do Estado fará constar a observação de que

os anexos da lei orçamentária anual foram publicados na forma prevista no § 1º.

§ 3º - Em observância ao princípio da publicidade, a IOMG tornará disponível o

acesso irrestrito e gratuito à versão “on-line” dos últimos doze meses do diário oficial

do Estado a qualquer cidadão.

Art. 37 - Para fins de transparência da gestão fiscal e em observância ao princípio

da publicidade, o TCE-MG tornará disponível, em sua página oficial na internet, para

acesso de toda a sociedade, a íntegra dos pareceres referentes aos processos de

tomadas ou prestações de contas anuais dos Poderes Executivo, Judiciário e

Legislativo, do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos órgãos e entidades da

Administração Pública Estadual.

Art. 38 - Em atendimento ao disposto na alínea “e” do inciso I do “caput” do art. 4º e

no § 3º do art. 50 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, a alocação dos

recursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, bem como sua respectiva



____________________________________________________________________________
732

execução, será feita de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a

avaliação dos resultados dos programas de governo.

§ 1º - Para fins de acompanhamento e controle de custos, o pagamento dos bens e

serviços contratados diretamente pelos órgãos e entidades do Poder Executivo

dependerá de prévio registro dos respectivos contratos no Sistema Integrado de

Administração de Materiais e Serviços – SIAD, de acordo com a legislação em vigor,

ficando facultada a adoção desse procedimento aos órgãos que ainda não o utilizam

dos Poderes Judiciário e Legislativo, do Ministério Público e da Defensoria Pública.

§ 2º - O acompanhamento dos programas financiados com recursos do Orçamento

Fiscal será feito no módulo de monitoramento do gasto público do Sistema de

Informações Gerenciais e de Planejamento – SIGPLAN.

§ 3º - As diretrizes e metas de longo prazo de controle de custos, qualidade e

produtividade do gasto governamental compõem o Plano Mineiro de Desenvolvimento

Integrado – PMDI e serão avaliadas anualmente por meio de programa específico do

PPAG 2008-2011.

§ 4º - O Poder Executivo publicará regulamento dispondo sobre metas de qualidade

e produtividade do gasto para seus órgãos e entidades.

Art. 39 - Será assegurado aos membros da Assembléia Legislativa o acesso ao

SIAFI-MG e ao SIGPLAN para fins de acompanhamento e fiscalização orçamentários

a que se refere à alínea "b" do inciso I do art. 160 da Constituição do Estado.

Art. 40 - A Secretaria de Estado de Fazenda – SEF enviará mensalmente à

Assembléia Legislativa relatório sobre a arrecadação total do ICMS, discriminada por

subgrupo, referente ao mês imediatamente anterior.

CAPÍTULO IV

DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E TRIBUTÁRIO-

ADMINISTRATIVA

Art. 41 - O Poder Executivo enviará à Assembléia Legislativa projetos de lei sobre

matéria tributária e tributário-administrativa que objetivem alterar a legislação vigente,

com vistas a seu aperfeiçoamento, adequação a mandamentos constitucionais e

ajustamento a leis complementares federais, resoluções do Senado Federal ou

decisões judiciais, os quais versarão, em especial, sobre:
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I - o ICMS, visando à adequação da legislação estadual aos comandos de lei

complementar federal ou de resolução do Senado Federal;

II - o Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou

Direitos – ITCD, visando, principalmente, ao atendimento dos fins sociais do tributo;

III - o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA, visando,

principalmente, à revisão da base de cálculo, das alíquotas e das hipóteses de

incidência, não-incidência e isenção e ao aperfeiçoamento dos mecanismos para a

modernização e agilização de sua cobrança, arrecadação e fiscalização;

IV - a contribuição de melhoria, com a finalidade de tornar exeqüível a sua

cobrança;

V - as taxas cobradas pelo Estado, com vistas à revisão de suas hipóteses de

incidência, bem como de seus valores, de forma a tornar compatível a arrecadação

com os custos dos respectivos serviços;

VI - a instituição de novos tributos ou a modificação, em decorrência de alterações

legais, daqueles já instituídos;

VII - o aprimoramento do tratamento tributário simplificado aplicável à

microempresa, ao microprodutor rural, à empresa de pequeno porte, ao pequeno

produtor rural e às cooperativas;

VIII - o aperfeiçoamento do sistema de formação, tramitação e julgamento dos

processos tributário-administrativos, visando à sua racionalização, simplificação e

agilização;

IX - a aplicação das penalidades fiscais como instrumento inibitório da prática de

infração da legislação tributária;

X - o aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e arrecadação de

tributos, objetivando sua maior justeza, modernização e eficiência; e

XI - o aperfeiçoamento dos processos administrativo-tributários da SEF, por meio

da completa revisão e racionalização das rotinas e processos, objetivando a

modernização, a padronização de atividades, a melhoria dos controles internos e a

eficácia na prestação de serviços.
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§ 1º - Poderão ser instituídos pólos de desenvolvimento regionais ou setoriais,

mediante alterações na legislação tributária e observadas as vocações econômicas

de cada região.

§ 2º - Nas propostas de alteração da legislação tributária deverá constar

demonstrativo de impacto financeiro e orçamentário, que discriminará a previsão de

receita do tributo e o respectivo percentual de aumento ou de renúncia de receita.

CAPÍTULO V

DA POLÍTICA DE APLICAÇÃO DA AGÊNCIA FINANCEIRA OFICIAL

Art. 42 - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. – BDMG, instituição

financeira oficial, cuja missão é banco inovador, parceiro do cliente em soluções

financeiras para empreendimentos comprometidos com a geração de oportunidades e

o desenvolvimento sustentável de Minas Gerais, fomentará projetos e programas de

desenvolvimento social e regional e de ampliação da competitividade dos agentes

econômicos do Estado, de acordo com as definições estratégicas e em sintonia com

as diretrizes e políticas definidas pelo governo estadual, incluindo o PPAG,

observadas também as determinações legais e normativas referentes aos fundos

estaduais dos quais é o gestor ou agente financeiro e as instruções aplicáveis ao

sistema financeiro nacional.

§ 1º - O BDMG observará, nos financiamentos concedidos, as políticas de redução

das desigualdades sociais e regionais, de geração de emprego e renda, de

fortalecimento da economia popular solidária, de preservação e melhoria do meio

ambiente, de ampliação e melhoria da infraestrutura e de crescimento, modernização

e ampliação da competitividade do parque produtivo mineiro, das atividades

comerciais e de serviços do turismo e do agronegócio, com atenção às iniciativas de

inovação e desenvolvimento tecnológico, aos programas de irrigação, às atividades

de silvicultura, à agricultura familiar, de acordo com a Lei nº 15.973, de 12 de janeiro

de 2006.

§ 2º - Na implementação de programas de fomento, o BDMG conferirá prioridade

aos médios, pequenos e microempreendimentos, aos pequenos produtores rurais,

aos agricultores familiares, às cooperativas e às associações de produção ou
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comercialização, bem como ao desenvolvimento institucional e melhoria da

infraestrutura dos municípios.

§ 3º - O BDMG concederá os financiamentos de forma que lhe seja preservado, no

mínimo, o valor e garantida a remuneração dos custos de captação.

Art. 43 - Para fins do disposto no § 1º e § 2º do art. 15 da Lei Complementar nº 91,

de 19 de janeiro de 2006, fica autorizada a transferência de recursos diretamente

arrecadados entre fundos que exerçam a função de financiamento reembolsável e

não reembolsável.

Parágrafo único - As transferências de que trata o “caput” serão consignadas na lei

orçamentária, podendo ser nela incluídas por meio de abertura de créditos adicionais.

Art. 44 - Acompanhará a proposta de lei orçamentária o plano de metas de

aplicação de recursos de financiamento do BDMG relativo a 2010, assim como a

demonstração dos valores executados nos dois últimos exercícios e os previstos para

o exercício vigente, em ambos os casos incluindo os fundos estaduais nos quais o

Banco é o agente financeiro e mandatário do Estado.

§ 1º - O plano de metas, assim como os demonstrativos de execução a que se

refere o “caput”, discriminarão:

I - as fontes dos recursos;

II - as liberações de recursos não reembolsáveis e os financiamentos reembolsáveis

efetivamente concedidos ou previstos para serem concedidos no exercício de 2010;

III - o porte do tomador do financiamento; e

IV - a distribuição regional e setorial das aplicações.

§ 2º - O BDMG elaborará demonstrativos semestrais da execução do plano de

metas de liberação de recursos, conforme definido no § 1º, e os manterá atualizados

na internet.

§ 3º - O BDMG demonstrará, em audiência pública semestral perante a Comissão

de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia Legislativa, a

conformidade das aplicações dos seus recursos com a política estipulada nesta lei,

bem como a execução do plano de metas previsto neste artigo.
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CAPÍTULO VI

DA ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA E DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 45 - A administração da dívida pública estadual interna ou externa tem por

objetivo principal minimizar custos e viabilizar fontes alternativas de recursos para o

Tesouro Estadual.

Art. 46 - Na lei orçamentária para o exercício de 2010, as despesas com

amortização, juros e demais encargos da dívida serão fixadas com base nas

operações contratadas e nas autorizações concedidas até a data do encaminhamento

do respectivo projeto de lei à Assembleia Legislativa.

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 47 - Caso o projeto de lei orçamentária não seja sancionado até 31 de

dezembro de 2009, a programação nele constante poderá ser executada para o

atendimento das seguintes despesas:

I - pessoal e encargos sociais;

II - benefícios previdenciários;

III - transferências constitucionais e legais por repartição de receitas a municípios;

IV - serviço da dívida; e

V - outras despesas correntes, à razão de 80% (oitenta por cento) de 1/12 (um doze

avos).

Art. 48 - A lei orçamentária poderá conter dispositivo que autorize operações de

crédito para refinanciamento da dívida.

Art. 49 - A execução orçamentária dos investimentos do Orçamento Fiscal ocorrerá

de forma regionalizada.

Art. 50 - O superávit financeiro apurado no exercício de 2010 relativo aos recursos

diretamente arrecadados – fonte 60 – dos órgãos e entidades do Poder Executivo

poderá ser revertido como recursos ordinários do Tesouro Estadual para o exercício

de 2011 por meio de resolução conjunta da SEPLAG e da SEF.

Parágrafo único - A resolução a que se refere o “caput” não incidirá sobre

superávits financeiros de recursos:

I - provenientes de transferência do Sistema Único de Saúde - SUS -;
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II - dos institutos de previdência; e

III - dos fundos estaduais que exerçam funções de financiamento ou garantia.

Art. 51 - Para fins do disposto no § 3º do art. 16 da Lei Complementar Federal nº

101, de 2000, são consideradas despesas irrelevantes aquelas cujo valor não

ultrapasse os limites previstos nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal n° 8.666, de

21 de junho de 1993, nos casos, respectivamente, de obras e serviços de engenharia

e de outros serviços e compras.

Art. 52 - Para fins do disposto no § 10 do art. 173 da Lei Federal nº 9.504, de 30 de

setembro de 1997, consideram-se programas sociais aqueles cujas ações sejam

desenvolvidas diretamente ou de forma associada às funções de segurança pública,

assistência social, saúde, trabalho, educação, cultura, direitos da cidadania,

habitação, saneamento, desporto e lazer, agricultura e energia, esta quando voltada

para fins sociais.

Parágrafo único - Fica autorizada a eventual distribuição de bens que façam parte

do escopo dos programas e ações sociais já em andamento, para fins de atendimento

dos produtos e respectivas metas previstas no Plano Plurianual de Ação

Governamental.

Art. 53 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

LDO 2010

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2010

ANEXO I – PRIORIDADES E METAS PARA 2010

(Art. 155 da Constituição Estadual)

* - A tabela contendo as prioridades e metas da administração pública estadual da

Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2010 - LDO-2010 - foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 21.5.2009.
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ANEXO II

METAS FISCAIS

LDO 2010

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2010

ANEXO II – METAS FISCAIS

ANEXO II .1 - DEMONSTRATIVO DE METAS FISCAIS E MEMÓRIA DE CÁLCULO

(§ 1º, Art. 4º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000)

1 – METAS ANUAIS DE 2010 A 2012

O presente demonstrativo estabelece a meta de resultado primário, como

percentual do Produto Interno Bruto - PIB brasileiro, para o exercício de 2010 e indica

as metas para 2011 e 2012, revendo-se as indicadas para os anos de 2011 e 2012

nas próximas proposições de suas respectivas diretrizes orçamentárias. As metas

identificadas na tabela 1 foram apurados seguindo determinação da Portaria da

Secretaria do Tesouro Nacional nº 577, de 15 de outubro de 2008, e abrange os

órgãos da Administração Direta, dos Poderes e entidades da Administração Indireta,

constituídas pelas autarquias, fundações, fundos especiais e empresas estatais

dependentes.

A tabela 1 destaca os valores correntes e constantes de receitas e despesas,

primárias e nominais, e da dívida pública consolidada e líquida do Estado de Minas

Gerais projetadas.

* - A tabela 1, contendo os valores correntes e constantes de receitas e despesas,

primárias e nominais e da dívida pública consolidada e líquida do Estado, foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 21.5.2009.

O cálculo das metas descritas na tabela 1 foi realizado considerando-se o cenário

macroeconômico contido no Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias para 2010 –

PLDO 2010 da União, cujos parâmetros macroeconômicos considerados estão

descritos na tabela 1.1. Apenas para 2010 considerou-se os índices de crescimento

do PIB e a taxa de variação de preços divulgados pelo ‘Relatório Focus` do Banco

Central do Brasil de 30/04/2009.

* - A tabela 1.1, contendo os parâmetros macroeconômicos, foi publicada no “Diário

do Legislativo” de 21.5.2009.
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Para efetuar o cálculo em valores constantes de 2009, os valores correntes foram

deflacionados com base nas variações previstas para o Índice de Preço ao

Consumidor Amplo, IPCA, destacados na tabela 1.1.

A meta de superávit primário do Estado de Minas Gerais para 2010 é de 0,05 % do

PIB nacional, o que equivale a R$ 1.608 milhões em valores correntes. A receita

primária do estado deverá situar-se em torno de 1,16% do PIB em 2010. Prevê-se, no

exercício, que a despesa primária alcance 1,11 % do PIB nacional, o que assegurará

a obtenção do resultado primário fixado. No biênio subseqüente, é indicado que o

superávit primário também situar-se-á em 0,07% e 0,08% do PIB do país.

O Estado de Minas Gerais persistirá na busca de crescente eficiência na exploração

adequada de sua base arrecadadora, de forma eficaz e eficiente, sobretudo o ICMS,

cuja arrecadação projetada em 2010 representa 61,07 % da receita primária estadual.

A ação governamental e o dinamismo da economia mineira têm refletido o contínuo

incremento da participação mineira na arrecadação do imposto em nível nacional,

mesmo não tendo havido majoração, no estado, de alíquota do imposto.

De acordo com as estatísticas do Conselho de Política Fazendária – CONFAZ, a

participação relativa de Minas Gerais elevou-se para 10,5% do total da arrecadação

desse imposto no país em 2008, ante 9,2 % observado no início da década.

O controle permanente dos gastos públicos tem permitido ao estado obter ganhos

na eficiência das despesas governamentais, possibilitando a continuidade das ações

dos projetos estruturadores estabelecidos no Plano Plurianual de Ação

Governamental em sintonia com a meta de superávit primário fixada.

Apesar da crise econômica espera-se que a obtenção de resultados primários seja

capaz de ser determinante na diminuição da relação entre a dívida líquida

consolidada/PIB, conforme a trajetória das proporções indicadas na tabela 1. Projeta-

se o resultado nominal em torno de 0,23% do PIB em 2010.

Mesmo com a redução das atividades econômicas nacionais e estaduais no final de

2008 e início de 2009, espera-se uma performance satisfatória nas finanças públicas

estaduais. As metas fixadsa para o Estado de Minas Gerais em 2010 e as indicadas

para o biênio subseqüente são compatíveis com os objetivos e as metas formuladas
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pela União em seu Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010, cumprindo-

se destacar:

- opção pela manutenção dos mesmos parâmetros macroeconômicos,

considerando inclusive a perspectiva de crescimento real anual de 5,00% previsto

para o PIB para 2011 e 2012;

- busca da manutenção da trajetória crescente da relação receita primária como

proporção do PIB observada nos últimos anos;

- o resultado primário fixado para Minas Gerais reflete a continuidade da política de

austeridade fiscal implantada no estado e o percentual de 0,05% em relação ao PIB

representa 5,26% do estabelecido para o conjunto formado pelos estados, municípios

e suas estatais que é de 0,95% do PIB;

- esforços no sentido de manter a trajetória de queda da dívida pública líquida do

setor público e do déficit nominal como proporções do PIB.

A administração das finanças públicas no estado possibilitou quedas na relação

entre a dívida consolidada líquida e a receita corrente líquida, que se situou em

176,32% em 2008. As expectativas para 2009, as metas estabelecidas para 2010 e

as indicadas para 2011-2012, entretanto sujeitas aos impactos adversos de eventuais

passivos contingentes, prosseguem nesta trajetória.

As metas fiscais do triênio 2010-2012 para o Estado de Minas Gerais reiteram a

firme opção do governo estadual pela responsabilidade fiscal. Espera-se que elas

sejam capazes de contribuir para tanto para a manutenção da estabilidade

macroeconômica, quanto para o processo de crescimento dos investimentos públicos

no estado.

No que se refere às projeções das Parcerias Público-Privadas (PPP), conforme

demonstrado na tabela 1, para o exercício de 2010 não há previsão de receitas

primárias advindas dos contratos de PPP, até então celebradas pelo Estado de Minas

Gerais. No que se refere às despesas primárias, o projeto PPP da Rodovia MG-050 é

o único contrato celebrado até o momento, referente à concessão patrocinada da

Rodovia MG-050, nos termos do Contrato SETOP nº 007/2007. As despesas

primárias geradas em decorrência da contraprestação pecuniária assumida pelo

Estado de Minas Gerais, no âmbito desse contrato, perfazem, o montante de
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aproximadamente R$ 9.840.000,00 (nove milhões oitocentos e quarenta mil reais),

tendo-se em vista que os valores previstos no Contrato nº 007/2007, relativos às

contraprestações, serão reajustados em junho de cada exercício, pelo Índice de

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do referido contrato.

No exercício corrente, está sendo realizado processo licitatório para a contratação

de PPP na modalidade de concessão administrativa de Unidades de Atendimento

Integrado (UAI) nos municípios de Varginha, Betim, Uberaba, Uberlândia, Governador

Valadares e Montes Claros. Tendo em vista que o prazo para que os interessados em

participar do processo licitatório é até 04 de maio, não há como se definir com

precisão, no presente momento, o valor a ser pago como contraprestação pelo

Estado. Entretanto, pelos estudos desenvolvidos para a modelagem do projeto,

estima-se que o parceiro privado deve receber, ao longo de 2010, R$ 36.766.000,00

(trinta e seis milhões setecentos e sessenta e seis reais). Vale mencionar que,

conforme edital de licitação SEPLAG nº 01/2009, desta PPP, os valores a serem

pagos pelo Estado podem variar de acordo com o aumento da demanda, podendo

sofrer correções monetárias.

Cumpre mencionar que o projeto PPP de implantação e gestão de Complexo Penal

está em fase final de licitação. Entretanto não há previsão de desembolso do Estado

em 2010, tendo em vista que, conforme minuta do contrato, os primeiros dois anos da

concessão serão destinados à construção do Complexo Penal. O pagamento de

remuneração só ocorrerá após o início de sua operação.

Outras iniciativas de projetos de PPP encontram-se em fase inicial de estudos e

ainda não tiveram sua modelagem econômico-financeira concluída, razão pela qual

não foi possível informar os valores na tabela 1.

2. METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE

RECEITAS, DESPESAS, RESULTALDO PRIMÁRIO, RESULTADO NOMINAL E

MONTANTE DA DÍVIDA.

As projeções das metas anuais para a LDO 2010 e para os anos subseqüentes

foram estabelecidas em função das expectativas quanto ao desempenho das

atividades econômicas do país, das projeções para outros indicadores

macroeconômicos, além dos desempenhos esperados para algumas categorias de
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receitas e de principais categorias de despesas, tendo como referência os parâmetros

já citados nesse projeto.

I – Principais Parâmetros Macroeconômicos

Os principais parâmetros para as projeções coincidem com os do cenário

macroeconômico que compõe o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias da União

para 2010, cujos valores estão descritos na tabela 1.1.

II – Metodologia e Memória de Cálculo das Projeções das Receitas

As projeções anuais de Receitas do Estado de Minas Gerais, calculadas a partir

das variáveis mencionadas, são apresentadas na tabela 2 para o período de 2010 a

2012:

* - A tabela 2, contendo as projeções anuais de receitas do Estado, foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 21.5.2009.

II. 1 - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Fontes de Receitas

As descrições seguintes apresentam a metodologia e o cálculo das principais fontes

de receitas do Estado de Minas Gerais destacadas na tabela 2 e que compõem o

PLDO 2010.

II-1-1 - Receitas Correntes

As Receitas Correntes do Estado, compostas tanto por recursos de arrecadação

própria quanto pelos recebidos por meio de transferências, têm como base de

projeções, as variáveis macroeconômicas citadas, sobretudo os comportamentos

esperados para o PIB e para a inflação nos períodos vindouros, conforme detalhado a

seguir:

Receita Tributária

A receita tributária de Minas Gerais é composta por quatro impostos, além das

taxas de competência estadual.

A tabela 2.1 discrimina as metas fiscais de arrecadações tributárias estabelecidas

pelo Estado nas LDOs de 2007 a 2009 e as projetadas para o período de 2010 a

2012, com suas variações nominais anuais.

* - A tabela 2.1, contendo as metas fiscais de arrecadações tributárias

estabelecidas pelo Estado nas LDOs de 2007 a 2009 e as projetadas para o período
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de 2010 a 2012, com suas variações nominais anuais, foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 21.5.2009.

A principal fonte de receita tributária é o ICMS. Nas três últimas LDOs esse imposto

teve participação média de 84,0% nas metas fiscais de arrecadação tributária de

Minas Gerais, tendo em conta o fato do IRRF estar classificado como receita

tributária. O IPVA apresenta-se como a segunda maior fonte de arrecadação

tributária, com participação média nas últimas três LDOs em torno de 6,90%.

Os valores das receitas tributárias de 2010 a 2012 foram conseguidos por meio do

somatório das projeções das diversas fontes que a compõem.

Arrecadação do ICMS

As metas fiscais de arrecadação do ICMS do Estado nas LDOs de 2007 a 2009 e

as previsões para a LDO de 2010 estão destacadas, em valores nominais, na tabela

2.2.

A arrecadação do ICMS apresenta forte inter-relação com o desempenho das

atividades econômicas, especialmente aquelas direcionadas para a comercialização

interna, uma vez que as destinadas às exportações são imunes ou isentas, causando

apenas efeitos indiretos sobre as operações internas, através de seus impactos sobre

o consumo interno, via renda. Assim, a arrecadação do ICMS depende das atividades

de fiscalização e controle da arrecadação por parte dos estados quanto do dinamismo

das atividades produtivas do país.

Os dados da série de ICMS foram tomados em valores correntes e os parâmetros

foram extraídos do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) Federal para

os anos de 2010 a 2012, e do Relatório FOCUS do Banco Central do Brasil, de 30 de

abril de 2009. Além disso, as projeções utilizaram uma família de modelos

econométricos, cujas previsões foram agregadas em uma média ponderada pelo

inverso dos quadrados dos resíduos das diversas projeções. Foram usados modelos

não paramétricos de alisamento exponencial (Exponential Smoothing), com algoritmo

de Holt Winters aditivo e multiplicativo, e ARIMA (parametrizado). Utilizou-se, como

base, a arrecadação mensal do ICMS no período de janeiro de 1995 a março de

2009.



____________________________________________________________________________
744

A tabela 2.2 apresenta os valores das metas fiscais das LDOs de 2007 a 2009 e os

projetados para o período de 2010 a 2012.

* - A tabela 2.2, que apresenta os valores das metas fiscais das LDOs de 2007 a

2009 e os projetados para o período de 2010 a 2012, foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 21.5.2009.

Arrecadação do IPVA

As projeções para a LDO 2010 e os dados das metas fiscais das LDOs de 2007 a

2009 estão indicados na tabela 2.3.

* - A tabela 2.3, que contém as projeções para a LDO 2010 e os dados das metas

fiscais das LDOs de 2007 a 2009, foi publicada no “Diário do Legislativo” de

21.5.2009.

As projeções do IPVA para 2010-2012 são baseadas nas informações das

arrecadações mensais no período de janeiro de 1995 a março de 2009. Utilizando-se

o modelo ARIMA, os valores foram confrontados com os parâmetros do Projeto de

LDO Federal, e do Relatório FOCUS do Banco Central do Brasil, de 30 de abril de

2009. A receita de IPVA foi projetada em bases mensais e apresentada em bases

anuais.

Imposto de Renda Retido na Fonte

Refere-se ao montante do Imposto de Renda Retido na Fonte do funcionalismo

público estadual arrecadado pelo Estado e que se incorpora como receita tributária

estadual.

O montante estabelecido pelo Estado nas metas fiscais das LDOs de 2007 a 2009 e

os valores projetados para 2010-2012 estão discriminados na tabela 2.4. Os valores

são projetados em função da participação relativa do IRRF sobre a folha de

pagamento nas últimas três LDOs e o perfil de incidência do tributo sobre os níveis

salariais.

* - A tabela 2.4, que contém o montante estabelecido pelo Estado nas metas fiscais

das LDOs de 2007 a 2009 e os valores projetados para 2010-2012, foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 21.5.2009.

Demais Receitas Tributárias
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As demais Receitas Tributárias são compostas pela arrecadação do ITCD e pelas

diversas taxas cobradas no âmbito estadual, tanto pela administração direta quanto

pela indireta. O somatório destas receitas correspondeu a 4,44%, em média, das

metas fiscais de arrecadação tributária, projetadas nas LDOs de 2007 a 2009.

A tabela 2.5 mostra o total previsto desses valores nas LDOs de 2007 a 2009 e o

total projetado na LDO para 2010 a 2012.

* - A tabela 2.5, que mostra o total previsto desses valores nas LDOs de 2007 a

2009 e o total projetado na LDO para 2010 a 2012, foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 21.5.2009.

O ITCD correspondeu em média a 9,72% do montante das demais receitas

tributárias nas projeções das LDOs de 2007 a 2009. As projeções para esta LDO e

para os dois períodos seguintes foram feitas com base no modelo ARIMA que teve o

IPCA projetado como parâmetro de crítica.

Para as taxas, na sua quase totalidade, foram utilizados como base para as

projeções, os valores históricos observados em exercícios recentes (2001 a 2008) e

foram utilizados modelos ARIMA e de Alisamento Exponencial.

Receitas de Contribuições Sociais

Os valores projetados das Contribuições Sociais para os anos de 2010 a 2012

tiveram como referência os valores dos gastos com pessoal previstos, para este

período, além das regras de contribuições estabelecidas pelo Regime Próprio de

Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos a partir do exercício de

2002.

Ressaltamos que a partir do exercício de 2010 foram incluídas as receitas

intraorçamentárias, conforme o disposto na Portaria Interministerial nº 338, de

26/04/2006.

Os valores destas contribuições nas LDOs de 2007 a 2009 e os projetados para

2010 a 2012 estão dispostos na tabela 2.6.

* - A tabela 2.6, que mostra os valores destas contribuições nas LDOs de 2007 a

2009 e os projetados para 2010 a 2012, foi publicada no “Diário do Legislativo” de

21.5.2009.

Receita Patrimonial
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A Receita Patrimonial é o segundo conjunto de receitas arrecadadas pelo Estado

dentre as desvinculadas da tributação. Suas principais fontes de arrecadação são

provenientes de recursos recebidos na forma de dividendos procedentes da

distribuição de resultados feitas pelas empresas nas quais o Estado controla e, de

recursos originados da remuneração de depósitos bancários.

Com base no fluxo da arrecadação recente e em previsões sobre o desempenho

futuro, estima-se a arrecadação no montante descrito na tabela 2.7, para o período de

2010 a 2012.

* - A tabela 2.7, que estima a arrecadação da receita patrimonial para o período de

2010 a 2012, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.5.2009.

Receitas de Transferências

As receitas de transferências são distribuídas em três grupos: as Transferências da

União, as Transferências Multigovernamentais e “Outras Transferências”.

Com base no histórico recente das diversas fontes que compõem as transferências,

nas determinações constitucionais e nas previsões em relação aos valores a serem

transferidos, a tabela 2.8 discrimina os valores para o período 2007-2012.

* - A tabela 2.8, que contém as receitas de transferência para o período 2007-2012,

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.5.2009.

Receitas de Transferências da União

São incluídas neste conjunto as transferências de recursos da União para o Estado

estabelecida em função de determinações constitucionais e legais. A maioria delas

tem como base geradora, o compartilhamento da arrecadação de determinados

tributos de competência da União, cada um deles com mecanismos próprios de

apuração dos valores transferidos.

Nas estimativas das LDOs de 2007 a 2009, essas transferências tiveram

participação relativa média de 56,68% no total dos recursos transferidos ao Estado.

A tabela 2.9 mostra os valores das transferências ao Estado de Minas Gerais nas

LDOs de 2007 a 2009 e os valores projetados para 2010 a 2012:

* - A tabela 2.9, que mostra os valores das transferências ao Estado de Minas

Gerais nas LDOs de 2007 a 2009 e os valores projetados para 2010 a 2012, foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 21.5.2009.
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No conjunto das transferências constitucionais três delas destacam-se pela

importância relativa: o FPE (Fundo de Participação dos Estados), a compensação

pelas exportações (Lei Kandir) e as transferências do SUS. No exercício de 2004

foram incorporados nestas transferências os recursos da CIDE (Contribuição de

Intervenção no Domínio Econômico) que tem menor peso relativo no total destas

transferências.

O FPE tem como origem parte da arrecadação federal do Imposto de Renda e do

Imposto sobre Produtos Industrializados. Do total arrecadado pelo Governo Federal

com estes impostos, 21,5% formam o FPE. Este, por sua vez, é repartido aos

Estados através de índices estabelecidos em lei, sendo que a participação de Minas

Gerais é de 4,45% do total.

Os montantes referentes aos valores estabelecidos pelo Estado nas LDOs de 2007

a 2009 e os valores projetados para a LDO no período de 2010 a 2012, estão

apresentados na tabela 2.10. Os valores para 2010 a 2012 foram obtidos através de

observações dos valores apurados em anos anteriores, e aplicou-se para as metas

de 2010 a 2012 o mesmo crescimento estimado para o ICMS, tomando-se como

referência o valor esperado para 2009.

* - A tabela 2.10, que contém a receita do FPE para 2007-2012, foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 21.5.2009.

As transferências do SUS (Sistema Único de Saúde) compõem a segunda mais

importante fonte das transferências da União ao Estado.

Os valores projetados por Minas Gerais nas LDOs de 2007 a 2009 e os montantes

estimados para 2010 a 2012 estão listados na tabela 2.11.

* - A tabela 2.11, que contém a receita do SUS para 2007-2012, foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 21.5.2009.

Os valores são estimados para 2010 a 2012 a partir do valor médio real dos últimos

três anos, atualizadas pela variação projetada do IPCA e PIB.

Outra importante fonte de recursos transferidos ao Estado pela União refere-se à

compensação pelas isenções das exportações.

Os montantes projetados para 2010 a 2012, e os estimados pelo Estado nas LDOs

de 2007 a 2009, estão listados na tabela 2.12.
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* - A tabela 2.12, que contém a Receita de Compensação das Exportações para

2007-2012, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.5.2009.

Os valores previstos para 2010 a 2012 foram estimados na expectativa da

manutenção dos mecanismos de transferências de recursos, por intermédio um

aparato legal, tanto em termos da compensação quanto através de auxílio, que

sustente a continuidade dessas transferências, num valor no mínimo igual ao previsto

para 2010.

As outras fontes de transferências constitucionais que compõem o total das

Transferências da União englobam recursos do Fundo de Exportação (FEPex.), da

QESE (Quota Estadual do Salário Educação), da CIDE (Contribuição de Intervenção

do Domínio Econômico), além de outras de menor importância relativa. As “Outras

Receitas de Transferências” incluem ainda recursos oriundos dos convênios

assinados entre as Secretarias e demais entidades do Estado com os Ministérios e

demais entidades federais. As estimativas para 2010 a 2012 são baseadas nas

projeções feitas pelo governo federal através da STN e nas taxas de variações

previstas para a inflação e para o PIB. Quanto aos convênios, a estimativa para 2009

foi informada pelas secretarias e entidades estaduais convenentes. Tais valores estão

discriminados na tabela 2.13.

* - A tabela 2.13, que contém Outras Receitas de Transferência da União para

2007-2012, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.5.2009.

As Outras Receitas Correntes são compostas por Multas e Juros de Mora, Receita

da Dívida Ativa Tributária e Outras. No que se refere às receitas de multas, juros e

dívida ativa do ICMS as projeções valeram-se dos modelos ARIMA, além da projeção

de valores históricos observados em exercícios recentes (2001 a 2008) e do modelo

de Alisamento Exponencial. Os demais componentes foram projetados tendo por

base os valores históricos observados em exercícios recentes (2001 a 2008).

Receitas de Capital

As Operações de Crédito, Alienação de Bens e as Amortizações de Empréstimos

de natureza rotativa compõem as Receitas de Capital.

Os valores das Receitas de Capital estimadas pelo Estado nas LDOs de 2007 a

2009 e os previstos para a LDO 2010 a 2012 estão apresentados na tabela 2.14.
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* - A tabela 2.14, que contém as Receitas de Capital para 2007-2012, foi publicada

no “Diário do Legislativo” de 21.5.2009.

As Operações de Crédito e as Amortizações de Empréstimos são as mais

significativas dentre as receitas de capital.

Operações de Crédito

O Estado de Minas Gerais vem, nos últimos anos, mantendo um gerenciamento

intensivo sobre suas finanças, sobretudo na busca da eficiência do gasto público. Em

função dos resultados alcançados, o Estado contraiu novos empréstimos, sobretudo

externos, com o aval da União.

* - A tabela 2.15, que contém as Operações de Crédito para 2007-2012, foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 21.5.2009.

Para 2010 e 2012, os valores de Operações de Crédito a contratar, em reais, foram

considerados a preços de 31-12-2008 (Fonte SCOC/SEF em 28/04/2009). Para 2010

a 2012, relaciona-se à entrada de parcelas do contrato em vigência celebrado com o

BIRD, para financiar investimentos do Governo do Estado de Minas Gerais em

programas nas áreas de educação, saúde, meio ambiente, infra-estrutura e controle

fiscal.

Alienações de Bens e Amortizações de Empréstimos

As Alienações de Bens são provenientes essencialmente de ativos dos extintos

bancos estaduais. Os valores são relativamente baixos em termos das Receitas de

Capital previstas para o Estado.

As previsões das Amortizações de Empréstimos foram feitas baseadas nos

contratos dos fundos que as originaram e nas taxas previstas de inflação

consideradas nas demais previsões para os anos de 2010 a 2012. Elas estão

discriminadas na tabela 2.16.

* - A tabela 2.16, que contém a Alienação de Bens e Amortização de Empréstimos

para 2007-2012, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.5.2009.

III - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Despesas

As metas anuais de Despesas para o Estado de Minas Gerais foram projetadas

com base nos valores realizados nos anos anteriores, nos índices previstos de

variação de preços (IPCA), nos termos dos contratos pactuados e na política de
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despesas estaduais.Também nas despesas foram incluídas as despesas

intraorçamentárias a partir de 2010.

Os valores das principais categorias de despesas previstos para o Estado no

período de 2010 a 2012 estão consolidados na tabela 2.17.

* - A tabela 2.17, que contém os valores das principais categorias de despesas

previstos para o Estado no período de 2010 a 2012, foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 21.5.2009.

Despesas Correntes

As despesas correntes são compostas pelos gastos com o custeio, o que inclui

pessoal e encargos sociais, manutenção dos serviços públicos, transferências

estaduais aos municípios e pagamento dos juros e encargos da dívida.

Pessoal e Encargos Sociais

As despesas com pessoal e encargos sociais estimadas nas LDOs de 2007 a 2009

e as previstas para 2010 a 2012, com as respectivas taxas nominais de crescimento,

estão demonstrados na tabela 2.18.

* - A tabela 2.18, que contém as despesas com pessoal e encargos sociais

estimadas nas LDOs de 2007 a 2009 e as previstas para 2010 a 2012, foi publicada

no “Diário do Legislativo” de 21.5.2009.

A projeção dessa despesa foi realizada com base na folha de abril de 2009, com

crescimento vegetativo de 1,83% ao ano. Em relação aos valores referentes aos anos

2010 a 2012, foram considerados recursos destinados aos reajustes autorizados,

bem como aqueles necessários à cobertura de despesas decorrentes do

preenchimento de cargos por concursos públicos, observadas as disposições da Lei

Complementar Federal 101/2000.

Juros e Encargos da Dívida

O demonstrativo dos valores estimados para juros e encargos da dívida nas LDOs

de 2007 a 2009, e os previstos para 2010 a 2012, estão dispostos na tabela 2.19.

* - A tabela 2.19, que contém o demonstrativo dos valores estimados para juros e

encargos da dívida nas LDOs de 2007 a 2009, e os previstos para 2010 a 2012, foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 21.5.2009.
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Os valores são projetados para 2010 a 2012 a partir dos termos de pagamentos

pactuados nos contratos, incluindo-se os da renegociação da dívida com o Governo

Federal, além dos pagamentos previstos nas operações de créditos extra-limite já

contratadas e com previsão de se efetivarem.

PIS/PASEP

Os valores do PIS/PASEP previstos nas LDOs de 2007 a 2009 e os do período

2010 a 2012 estão destacados na tabela 2.20

* - A tabela 2.20, que contém os valores do PIS/PASEP previstos nas LDOs de

2007 a 2009 e os do período 2010 a 2012, foi publicada no “Diário do Legislativo” de

21.5.2009.

Os valores foram projetados para 2010 e 2012 a partir das previsões de receitas

que se constituem em base para a incidência do PASEP.

Transferências a Municípios

Estão incluídas neste conjunto as transferências estaduais aos municípios,

determinadas pela Constituição. Os valores previstos obedecem ao critério de

repartição legalmente estabelecido e as variações acompanham o crescimento dos

tributos que as dão origem.

Os valores das transferências estabelecidos nas LDOs de 2007 a 2009 e os

previstos para 2010 a 2012 estão apresentados na tabela 2.21.

* - A tabela 2.21, que contém os valores das transferências estabelecidos nas LDOs

de 2007 a 2009 e os previstos para 2010 a 2012, foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 21.5.2009.

Outras Despesas Correntes

A projeção da despesa relativa a Outras Despesas Correntes teve como parâmetro

as projeções estabelecidas nas LDOs de 2007 a 2009.

Considerou-se também a contrapartida de recursos do Tesouro Estadual a

convênios previstos para o próximo exercício, e ainda, o cumprimento de todas as

vinculações constitucionais e legais, dentre as quais se destacam aquelas

vinculações destinadas à educação, à pesquisa e às ações e serviços públicos de

saúde.
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Os valores estimados pelo Estado nestes itens nas LDOs de 2007 a 2009, e os

previstos para 2010 a 2012, estão listados na tabela 2.22.

* - A tabela 2.22, que contém os valores estimados de Outras Despesas Correntes

nas LDOs de 2007 a 2009, e os previstos para 2010 a 2012, foi publicada no “Diário

do Legislativo” de 21.5.2009.

Despesa de Capital

A despesa de capital foi estimada considerando os investimentos estritamente

necessários para dar continuidade aos compromissos já assumidos, especialmente

para os Programas Estruturadores. O resultado fiscal obtido a partir de 2004 e

mantido até o presente exercício será, nos termos orçamentários, revertido

preferencialmente em investimentos nos Programas que pretendam mudar a

realidade sócio-econômica do Estado. As diretrizes para 2010 são, portanto, de

manutenção do rigoroso controle de custeio da máquina pública e de atendimento,

por meio de maiores investimentos, às demandas da sociedade.

Os valores das despesas de capital, referentes aos investimentos e às inversões

financeiras, estimados nas LDOs de 2007 a 2009 e os previstos para 2010 a 2012

são os constantes da tabela 2.23.

* - A tabela 2.23, que contém os valores das despesas de capital, referentes aos

investimentos e às inversões financeiras, estimados nas LDOs de 2007 a 2009 e os

previstos para 2010 a 2012, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.5.2009.

No que se refere às despesas de capital com as Amortizações da Dívida, a tabela

2.24 mostra os dados projetados nas LDOs de 2007 a 2009 e os valores apurados

para 2010 a 2012 em consonância com os parâmetros estabelecidos nos contratos

de financiamento.

* - A tabela 2.24, que contém os valores das despesas de capital, referentes aos

investimentos e às inversões financeiras, estimados nas LDOs de 2007 a 2009 e os

previstos para 2010 a 2012, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.5.2009.

Reserva de Contingência

Os valores da Reserva de Contingência que compuseram as LDOs de 2007 a 2009

e os previstos para 2010 a 2012 estão descritos na tabela 2.25.
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Os valores projetados para a LDO foram determinados num patamar tal que

possibilite a manutenção de uma disponibilidade de recursos necessários para

atender eventuais imprevistos.

* - A tabela 2.25, que contém os valores da Reserva de Contingência que

compuseram as LDOs de 2007 a 2009 e os previstos para 2010 a 2012, foi publicada

no “Diário do Legislativo” de 21.5.2009.

IV - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado Primário

O Resultado Primário indica o excedente das Receitas Primárias sobre as

Despesas Primárias.

A tabela 2.26, em atendimento ao artigo 4º, § 2º, inciso II da Lei de

Responsabilidade Fiscal, apresenta os resultados primários projetados pelo Estado

de Minas Gerais nas LDOs de 2007 a 2009 e os previstos para 2010 a 2012. Os

valores estimados resultam das projeções previamente indicadas nesse

Demonstrativo.

Deve-se ressaltar que o cálculo da Meta de Resultado Primário obedeceu à

metodologia estabelecida pelo Governo Federal, através das Portarias expedidas

pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional, relativas às normas da contabilidade

pública.

* - A tabela 2.26, que apresenta os resultados primários projetados pelo Estado de

Minas Gerais nas LDOs de 2007 a 2009 e os previstos para 2010 a 2012, foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 21.5.2009.

V - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado Nominal

A metodologia e a memória de cálculo do Resultado Nominal têm como referência o

artigo 4º, § 2º, inciso II da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os valores previstos nas

LDOs de 2007 a 2009 e os projetados para 2010 a 2012, estão apresentados na

tabela 2.27. Os resultados nominais esperados para 2010 a 2012, resultam das

estimativas de receitas e de despesas indicadas nos itens anteriores, bem como da

projeção que se fez para a evolução da dívida consolidada líquida.

* - A tabela 2.27, que apresenta o Resultado Nominal previsto nas LDOs de 2007 a

2009 e os projetados para 2010 a 2012, foi publicada no “Diário do Legislativo” de

21.5.2009.
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VI - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Montante da

Dívida Pública

A Dívida Consolidada Líquida corresponde à dívida pública consolidada deduzida

as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres

financeiros.

Em atendimento ao artigo 4º, § 2º, inciso II da Lei de Responsabilidade Fiscal, a

tabela 2.28 apresenta a estimativa da Dívida Consolidada Líquida do Estado de

Minas Gerais nas LDOs de 2007 a 2009 e a prevista para o período de 2010 a 2012.

Os valores para 2010 a 2012 foram estimados em função dos termos dos contratos

de atualização dos estoques dos diversos componentes da dívida, mobiliária e outros,

deduzidos os valores previstos do Ativo Disponível e dos Haveres Financeiros

previstos para esses anos.

* - A tabela 2.28, que apresenta a estimativa da Dívida Consolidada Líquida do

Estado de Minas Gerais nas LDOs de 2007 a 2009 e a prevista para o período de

2010 a 2012, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.5.2009.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2010

ANEXO II – METAS FISCAIS

ANEXO II.2 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO

EXERCÍCIO ANTERIOR

(Inciso I § 2ºArt. 4º da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000)

Este demonstrativo visa cumprir determinação do inciso I, § 2º, do art. 4º da Lei de

Responsabilidade Fiscal, e seu objetivo é comparar o resultado alcançado em 2008

com as metas fixadas na Lei 16.919, de 06 de agosto de 2007, Lei de Diretrizes

Orçamentárias para 2008 – LDO 2008. A comparação é expressa na tabela 2 e

elaborada conforme a Portaria STN/MF 577, de 15 de outubro de 2008, que

apresenta as receitas e as despesas previstas na meta de superávit primário da LDO

2008 e os valores efetivamente realizados naquele ano. São ainda destacadas as

informações referentes ao resultado nominal, à dívida pública consolidada e à dívida

líquida consolidada.

As relações com o PIB seguem a forma adotada no Anexo III.2 do projeto de lei de

diretrizes orçamentárias para 2010 – LDO 2010 da União.
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* - A tabela 2, contendo as informações destacadas no Anexo II.2 - Avaliação do

cumprimento das metas fiscais do exercício anterior -, foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 21.5.2009.

O superávit primário de R$ 2.374 milhões previstos para 2008 correspondia a

0,09% do PIB nacional então projetado de R$ 2.765 bilhões. O resultado alcançado

pelo estado foi nominalmente superior ao previsto e atingiu R$ 2.971 milhões,

equivalente a 0,11% do PIB. A meta do superávit primário estadual era condizente

com a do governo federal de 3,80% para o setor público consolidado, na qual o

conjunto formado por estados, municípios e suas estatais – governos regionais -

alcançaria um superávit primário correspondente a 1,1% do PIB. Assim, a meta de

0,09% do PIB estabelecida pela LDO 2008 para o Estado de Minas Gerais contribuiria

com 8,18 % do total previsto para os governos regionais.

No que diz respeito ao resultado alcançado em 2008, as estatísticas do Banco

Central do Brasil – BACEN - registram a obtenção, pelos governos regionais, de

superávit primário de R$ 32.694 milhões, dos quais R$ 25.931 milhões auferidos

pelos estados1. Ao se cotejar esses valores com o de R$ 2.971 milhões de superávit

primário obtido por Minas Gerais, apura-se que o estado contribuiu com 11,46% do

superávit primário dos estados e com 9,09% do alcançado pelos governos regionais.

Ou seja, o superávit primário de Minas Gerais não apenas superou a meta

estabelecida na LDO 2008, mas, ainda, contribuiu em proporção maior que a prevista

para a meta do setor público consolidado. Evidencia-se assim a harmonia do

desempenho de 2008 com a política fiscal estabelecida para o país.

O resultado primário alcançado pelo estado em 2008 confirma uma seqüência de

superávits ao longo dos últimos anos e resulta tanto da política de melhoria nas

condições de obtenção de receitas, quanto do gerenciamento intensivo dos gastos

públicos. Conforme se observa na tabela 2, a receita não-financeira superou em

23,68% a previsão da LDO 2008, enquanto a despesa não financeira ficou 23,55%

acima da prevista.

A arrecadação tributária do estado atingiu R$ 27.040 milhões, sendo responsável

por 70,91% das receitas primárias. Nesse conjunto o ICMS se destaca como principal

fonte de arrecadação, representando 59,11% da receita primária em 2008. A
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arrecadação do imposto cresceu 18,8% em relação à de 2007, superando o

crescimento de 11,25% observado na variação nominal estimada pelo Banco Central

do Brasil para o PIB, uma das variáveis utilizadas para a projeção de receitas

tributárias. Assim, o desempenho na arrecadação do tributo reflete o esforço da

administração estadual na melhoria de obtenção de receitas próprias e responde pela

obtenção de receitas primárias em proporção superior à prevista na LDO 2007.

O volume da receita primária alcançado em 2008 permitiu ao Estado expandir suas

despesas primárias, por meio da reprogramação financeira, complementações e

suplementações orçamentárias. Isto possibilitou uma recomposição salarial,

elevando-se a despesa com pessoal em 16,9% em relação a 2007, sendo o principal

item de despesa primária, representando 42,4% desse total. Portanto, a despesa com

pessoal cresceu nominalmente acima da inflação do período medida pelo IPCA de

5,90%.

O total dos investimentos realizados pelo Estado de Minas Gerais em 2008

alcançou o montante de R$ 3.725,7 milhões, nominalmente superior em 32,1% ao

realizado em 2007. Os acréscimos observados em investimentos têm ocorrido sem

prejuízo da responsabilidade fiscal e mantendo-se o equilíbrio na execução

orçamentária, alcançado desde 2004.

O resultado primário é somado às receitas financeiras como fonte para custear as

despesas financeiras de concessão de empréstimos e de pagamento dos encargos e

amortizações da dívida pública estadual. As principais receitas financeiras são as

propiciadas por aplicações, por operações de crédito liberadas em favor do estado e

por amortizações dos empréstimos concedidos pelos fundos estaduais. Em 2008, as

receitas financeiras somaram R$1.787 milhões, montante correspondente a 42,1%

acima do previsto na LDO-2008 e que, acrescidas ao superávit primário, totalizaram

R$ 4.759 milhões. Já as despesas financeiras perfizeram R$ 4.135 milhões,

correspondendo a 13,9% acima do previsto. O valor efetivo das despesas financeiras

superou o montante previsto em decorrência do maior volume destinado ao

pagamento de encargos e amortizações da dívida, principalmente aqueles

relacionados aos contratos de renegociação com a União e para o saneamento do

sistema financeiro estadual, cujos pagamentos variam em função da evolução da
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receita. Como esta foi significativa elevou-se, portanto, o valor destinado ao

pagamento das despesas financeiras.

Em 31/12/2008, a dívida pública consolidada de Minas Gerais alcançou o montante

de R$ 60.121 milhões, 10,34% superior ao estabelecido na meta para 2008. O

crescimento do saldo da dívida ocorreu em função da variação no IGP-DI, que

juntamente com a taxa de juros corrige o seu estoque, e da incorporação de parte dos

encargos não pagos, uma vez que eles superam o valor das parcelas pagas

relacionadas à receita líquida real.

Quanto à dívida líquida consolidada – DLC -, apurou-se saldo de R$ 51.561 milhões

ao final de 2008, superando em 8,38% ao valor projetado na LDO 2008. Por ocasião

da elaboração da LDO-2008 foi indicado que a DLC representaria 87,32% da dívida

pública consolidada. Na apuração do exercício verificou-se que o percentual

alcançado foi de 85,76%, diferença entre os percentuais devido principalmente ao

crescimento observado nos saldos do ativo disponível e haveres financeiros.

Assim, a DLC observada em 2008 equivaleu a 1,86% do PIB brasileiro, percentual

superior aos 1,72% indicados na LDO-2008. Em decorrência, apura-se que o

resultado nominal alcançado em 2008 foi de R$ 6.123 milhões, ou 0,22% do PIB

nacional, representando geração de déficit nominal maior que o indicado na LDO-

2008, previsto em 0,11% do PIB. Com este resultado, Minas Gerais teve uma

participação de 20,61% no total do resultado nominal apurado pelos estados em

2008.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2010

ANEXO II – METAS FISCAIS

ANEXO II. 3 - METAS ANUAIS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

(Inciso I § 2º Art. 4º da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000)

Em atendimento ao disposto no inciso II do parágrafo 2º do artigo 4º da Lei de

Responsabilidade Fiscal, é aqui apresentada a evolução das metas anuais fixadas. A

parte superior da tabela 3 apresenta, a preços correntes, o comparativo das metas

anuais fixadas nos três exercícios anteriores com as projetadas para o período 2010-

2012. Já a parte inferior da tabela 3 expressa o comparativo a preços constantes de

2009, adotando-se as variações anuais, previstas nas respectivas leis de diretrizes
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orçamentárias, para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, como fator

para a atualização dos valores.

* - A tabela 3, contendo as informações destacadas no Anexo II.3 - Metas anuais

nos três exercícios anteriores -, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.5.2009.

Apesar do desaquecimento das atividades econômicas em função da crise

financeira mundial, as metas fixadas para o superávit primário de 2010 a 2011,

destacadas na tabela 3, apresenta trajetórias ascendentes, expressas pelas

variações positivas e superiores às das taxas de inflação. Em 2009, devido em parte

a recomposições salariais e aos impactos negativos na receita tributária do estado,

espera-se ainda obter superávit primário, porém inferior ao da meta do ano anterior.

Porém, para os anos subseqüentes projetam-se retornos das taxas de crescimento

da economia brasileira e mineira e a expectativa de que ocorram incrementos reais

na receita primária superiores aos da despesa primária.

As metas fixadas de superávit primário no período para o Estado de Minas Gerais

tem como referência as expectativas em relação ao crescimento das atividades

econômicas nacionais, expressas na LDO Federal para o período 2010/2012 onde

projeta-se taxas relevantes de crescimento do PIB nacional.

Com as metas fixadas para o superávit primário do estado espera-se a continuidade

do cumprimento do acordo da dívida pública estadual com a União e que os recursos

gerados contribuam para minimizar a evolução projetada de saldos crescentes para a

dívida pública consolidada (DPC) e para a dívida consolidada líquida (DCL). Em

quase todos os anos contemplados na tabela 3 observam-se crescimentos nos saldos

anuais, a preços correntes, dessas dívidas, impulsionados, em especial, pelas

variáveis de correção do estoque da dívida pública estadual, que considera o IGP-DI

acrescida da taxa de juros média de 7,5% anuais que incidem hoje sobre os contratos

de renegociação da dívida estadual com a União e para o saneamento dos bancos

estaduais.

Por fim, os resultados nominais indicados nos anos da tabela 3 apresentam, a partir

de 2010, valores que representam quedas, indicando, assim, a possibilidade de maior

redução do resultado nominal do Estado como proporção do PIB, na mesma direção
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apontada pela política fiscal do país de queda da divida pública consolidada do setor

público como proporção do PIB.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2010

ANEXO II – METAS FISCAIS

ANEXO II.4 – DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(Inciso III § 2°, Art. 4º, da Lei Complementar Fede ral nº 101, de 4 de maio de 2000)

Este Demonstrativo apresenta a evolução do patrimônio líquido da Administração

Pública do estado de Minas Gerais nos exercícios de 2006 a 2008, bem como as

informações relativas ao Regime Previdenciário, em consonância com o inciso III, § 2º

do Art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

* - A tabela 4, contendo as informações destacadas no Anexo II.4 - Demonstrativo

da evolução do patrimônio líquido -, foi publicada no “Diário do Legislativo” de

21.5.2009.

De 2007 para 2008, o passivo a descoberto sofreu um acréscimo devido à

apuração do resultado patrimonial deficitário no exercício em questão. Embora o

resultado orçamentário do Estado tenha sido superavitário, foram registradas em

2008 reavaliações da dívida interna e incorporação de parcelas ao saldo devedor que

contribuíram para a formação do resultado patrimonial negativo.

Em 2008, passivo a descoberto cresceu cerca de 1% , passando de R$ 15,213

bilhões em 2007 pata R$ 15,355 bilhões.

Quanto à evolução do patrimônio líquido do Regime Previdenciário, observa-se uma

crescimento de 57,94% de 2007 para 2008, justificada pelo crescimento do

patrimônio do IPSM em 2008, influenciado basicamente, pelos repasses efetuados

pela PMMG, dos valores de contribuições de exercícios anteriores inscritos em

Restos a Pagar Processados. Pelo superávit orçamentário do FUNFIP – Fundo

Financeiro de Previdência R$ 270 milhões, e redução do déficit patrimonial registrado

pelo IPSEMG em R$ 52 milhões, neste exercício.

Em relação ao Fundo de Previdência dos Servidores Públicos - FUNPEMG - a

Portaria nº 95 de 06/03/2007, do Ministério da Previdência Social alterou o Plano de

Contas aprovado pela Portaria MPS nº 916/2003, transferindo a Reserva de
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Contingência do Patrimônio para a Conta Provisão Atuarial para Contingências de

Benefícios .

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2010

ANEXO II – METAS FISCAIS

ANEXO II.5 – ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM

ALIENAÇÃO DE ATIVOS

(Inciso III, §2°, do Art.4º da Lei Complementar Fed eral nº 101, de 4 de maio de 2000)

Este demonstrativo tem como finalidade destacar a receita de capital oriunda da

alienação de ativos, bem como sua aplicação em despesa de capital nos exercícios

de 2006 a 2008 em consonância com o inciso III, § 2º do Art. 4º da Lei de

Responsabilidade Fiscal. Conforme disposto no Art. 44 da referida lei, é vedada a

aplicação de receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram

o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada

por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos.

* - A tabela 5, contendo as informações destacadas no Anexo II.5 - Origem e

aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos -, foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 21.5.2009.

A receita de alienação de ativos em 2008 cresceu 19,37% em relação a 2007. Foi

registrado um acréscimo na alienação de bens móveis de 19,71%, e de 17,38% na

alienação de bens imóveis.

A alienação de bens móveis representou 85,92% da alienação de ativos, sendo que

R$20,477 milhões foram arrecadados pelas unidades 1911 – EGE Secretaria da

Fazenda – Encargos Diversos e 9999 - EMG – Administração Direta, referentes ao

saneamento do sistema financeiro – CREDIREAL e BEMGE. Os demais valores no

montante de R$ 13,827 milhões, referem-se às classificações:

• “Outras Alienações de Bens Móveis” no montante de R$ 13,591 milhões com

registros principalmente nas unidades 9999 - EMG –Administração Direta, 2301 –

Departamento de Estrada de Rodagem do Estado de Minas Gerais.

• “Alienação/Resgate de Letras Financeiras do Tesouro” e “Alienação de Títulos

Mobiliários” com arrecadação de R$ 236 mil.
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A alienação de bens imóveis no valor de R$ 5,620 milhões foi efetivada pelas

unidades 2111 – Fundação Rural Mineira e 9999 - EMG – Administração Direta.

A aplicação dos recursos da alienação de ativos em 2008 decresceu em relação a

2007, cerca de 68,00%, atingindo o valor de R$ 8,581 milhões, realizada

integralmente no grupo de despesa investimentos. Do total aplicado neste grupo,

47,70% foram realizados pela Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas

referindo-se a obras e instalações, equipamentos e material permanente, e 43,07%

na Secretaria de Estado de Planejamento, na Fundação Rural Mineira e no Instituto

Mineiro de Agropecuária O restante no valor de R$ 793 mil foi executado em diversas

unidades.

Concluindo, ressaltamos que, devido discrepância entre as receitas realizadas e a

aplicação dos recursos da alienação de ativos no decorrer do exercício de 2008, o

saldo financeiro que era negativo em 2007 em R$ 24,288 milhões passou para

positivo em 2008 no valor de R$ 7,055 milhões.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2010

ANEXO II - METAS FISCAIS

ANEXO II. 6. A - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL – IPSEMG

(Art. 4º, § 2º, inciso IV da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000)

1 - Avaliação da situação financeira – IPSEMG

DAS RECEITAS

A receita própria realizada no exercício de 2008 somou R$ 745.951.679,05. A

Tabela nº 01 demonstra a receita realizada comparada com a estimada:

A receita orçada em 2008 foi de R$ 650.243.691,21 e a arrecadada foi de R$

745.951.679,05, apresentando, portando, um excesso de arrecadação de R$

95.707.987,84.

As receitas de contribuições superaram a estimativa inicial em 13,55%,

representando R$ 56.284.852,15.

Tabela nº 01

Comparativo da Receita Orçada com a Realizada

* - A tabela 01, contendo o Comparativo da Receita orçada com a realizada, foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 21.5.2009.



____________________________________________________________________________
762

Os valores estimados para 2008 para a Receita Patrimonial tiveram uma variação

positiva em 32,79%, sendo projetado R$22.456.494,07 e arrecadado R$

29.819.316,30, representando um excesso de arrecadação no valor de R$

7.362.822,23.

A receita de capital teve um crescimento de 99% em função do benefício concedido

para liquidação antecipada dos contratos da carteira de empréstimo habitacional

(Deliberação nº 06/2008).

As receitas diretamente arrecadadas pelo IPSEMG, totalizaram no exercício de

2008 R$ 745.951.679,05. Demonstramos abaixo a variação de 2007 para 2008:

Tabela nº 02

Comparativo da Receita Arrecadada – 2007-2008

* - A tabela nº 02, contendo o Comparativo da Receita arrecadada 2007-2008, foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 21.5.2009.

Gráfico nº 01

Demonstrativo da Receita Arrecadada em 2007

* - O gráfico nº 01, contendo o Demonstrativo da Receita Arrecadada em 2007, foi

publicado no “Diário do Legislativo” de 21.5.2009.

Gráfico nº 02

Demonstrativo da Receita Arrecadada em 2008

* - O gráfico nº 02, contendo o Demonstrativo da Receita Arrecadada em 2008, foi

publicado no “Diário do Legislativo” de 21.5.2009.

Destaca-se do demonstrativo anterior, que as receitas de contribuições,

apresentaram uma variação positiva de 9,97% com relação à executada em 2007.

Das receitas arrecadadas o valor de R$ 425.178.714,47 destinaram-se ao

financiamento da saúde, enquanto R$ 320.772.964,58 para o custeio da Previdência

– Outros (Convênios, Prefeituras, Cartórios, etc), incluindo R$ 4.611.647,78 para o

custeio do FUNPEMG.

As receitas patrimoniais registraram também uma variação positiva de 46,54% em

relação a 2007, decorrente de aplicações financeiras e receita de aluguéis.
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As receitas de serviços tiveram aumento de 10,29% em 2008, e as principais

arrecadações nesta rubrica é a co-participação dos serviços odontológicos e a taxa

de administração do FUNPEMG.

Em 2008 houve recebimento da dívida do Tesouro do Estado no valor de R$

217.136.313,49, representando 93,71% do total da arrecadação de Outras Receitas

Correntes.

As receitas de capital aumentaram 88,93% em relação a 2007, em função de

recebimento significativo de empréstimo habitacional

O comportamento das Receitas próprias do Ipsemg, constituídas por receitas de

saúde, previdência de convênios, patrimoniais e outras receitas correntes, está

demonstrado na Tabela nº 03:

Tabela nº 03

Comportamento da Receita Própria

* - A tabela nº 03, contendo o Comportamento da Receita Própria, foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 21.5.2009.

Gráfico nº 03

Comportamento da Receita Própria

* - O gráfico nº 03, contendo o Comportamento da Receita Própria, foi publicado no

“Diário do Legislativo” de 21.5.2009.

DAS DESPESAS

A execução orçamentária da despesa de 2008 somou R$ 691.873.540,42. Verifica-

se que houve um índice de execução médio de 94,66%, o que indica um bom

aproveitamento das dotações, conforme demonstrado abaixo:

Tabela nº 04

Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

* - A tabela nº 04, contendo o Comparativo da Despesa orçada com a realizada, foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 21.5.2009.

Os gastos totais no exercício no montante de R$ 691.873.540,42 resultaram numa

despesa a maior de 23,59%, comparados com os do exercício de 2007.
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Tabela nº 05

Comparativo das Despesas Realizadas – 2007 - 2008

* - A tabela nº 05, contendo o Comparativo das Despesas Realizadas 2007-2008,

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.5.2009.

Gráfico nº 04

Comparativo das Despesas Realizadas – 2007 – 2008

* - O gráfico nº 04, contendo o Comparativo das Despesas Realizadas 2007-2008,

foi publicado no “Diário do Legislativo” de 21.5.2009.

Os precatórios e as sentenças judiciais de pensão estão computados no grupo

outras despesas correntes e totalizaram R$ 130.634.341,63 compreendendo

precatórios e atualizações.

As despesas inscritas em restos a pagar a processar no final do exercício de 2008,

atingiram R$ 104.115.325,96, sendo R$ 102.776.803,20 de 2008, R$ 1.058.617,60 de

2007 e R$ 279.905,67 de 2006 e podem ser sintetizadas no quadro abaixo por grupo

de despesas principais.

Tabela nº 06

Restos a Pagar não Processado

* - A tabela nº 06, contendo o Restos a Pagar não Processado, foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 21.5.2009.

Das despesas empenhadas e não processadas no exercício, 90,04% referem-se às

despesas com assistência médica, as quais não puderam ser liquidadas no exercício

porque estavam em trânsito junto aos prestadores de serviços ou nas unidades em

processamento.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A gestão orçamentária do exercício apresentou um superávit de R$ 54.078.138,63,

e teve como fator relevante a entrada de recursos provenientes do pagamento da

dívida do Tesouro, com a finalidade de quitar os precatórios dos exercícios de 2001 e

2002 inscritos em Restos a Pagar Processados. A tabela abaixo demonstra a

apuração do resultado do Exercício.
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Tabela nº 07

Demonstrativo da Execução Orçamentária

* - A tabela nº 07, contendo o Demonstrativo da Execução Orçamentária, foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 21.5.2009.

VALORES A RECEBER

Os valores a receber do IPSEMG em 31/12/2008 totalizaram R$ 863.427.672,72, e

são créditos decorrentes da receita lançada e não recolhida em 2008 e outros de

exercícios anteriores inscritos em Dívida Ativa (parcelada e não parcelada), como se

demonstra abaixo:

Tabela nº 08

Valores a Receber

* - A tabela nº 08, contendo os Valores a Receber, foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 21.5.2009.

Gráfico nº 05

Valores a Receber

* - O gráfico nº 05, contendo os Valores a Receber, foi publicado no “Diário do

Legislativo” de 21.5.2009.

O valor R$ 2.112.000,00 inscrito em Contribuições e Outros Créditos a Receber

refere-se a receita de aluguel de imóvel de propriedade do Instituto, não recebidos em

época própria, cujo contrato já foi objeto de diversas tentativas de negociação.

Na conta Devedores por Encargos de Assistência a Saúde – Segurado, está

registrado a co-participação odontológica e internação hospitalar.

Na conta da Dívida Ativa estão inscritos pessoas físicas e jurídicas em débito com o

Instituto, na sua maior parte, Prefeituras, Cartórios, Fundos Estaduais e ainda a

Secretaria de Estado da Fazenda.

VALORES A PAGAR

Os valores a pagar constantes das contas do grupo circulante, estão devidamente

analisados nos anexos e se resumem no quadro abaixo:
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Tabela nº 09

Valores a Pagar

* - A tabela nº 09, contendo os Valores a Pagar, foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 21.5.2009.

Gráfico nº 06

Valores a Pagar

* - O gráfico nº 06, contendo os Valores a Pagar, foi publicado no “Diário do

Legislativo” de 21.5.2009.

Destaca-se na composição dos valores a pagar, os precatórios que em 31/12/2008

totalizaram R$ 374.642.526,88, ou seja, 68,71%, o restante de R$ 170.634.401,32

estão plenamente cobertos pelos recursos disponíveis no ativo circulante.

Tabela nº 10

Valores a Pagar sem Precatórios

* - A tabela nº 10, contendo os Valores a Pagar sem Precatórios, foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 21.5.2009.

Gráfico nº 07

Valores a Pagar sem Precatórios

* - O gráfico nº 07, contendo os Valores a Pagar sem Precatórios, foi publicado no

“Diário do Legislativo” de 21.5.2009.

O resultado orçamentário do Instituto no exercício de 2008 foi superavitário em R$

54.078.138,63. Este superávit foi aproveitado para pagamento de precatórios dos

exercícios de 2001 e 2002, conforme cronograma da Central de Conciliação de

Precatórios do Tribunal de Justiça de MG.

O Instituto manteve em dia os pagamentos de benefícios e vencimentos dos

servidores, bem como, faturas dos prestadores de serviços e fornecedores.

A dívida de precatórios registrada no Passivo Circulante perfaz o montante de R$

374.642.526,88.

A estimativa da receita para o exercício de 2009 é de R$ 658.876.298,76

À Consideração.

Áurea Vieira Gomes de Alcântara

Chefe do Departamento Contabilidade e Finanças
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MASP 367.346-4 - CRCMG 78.111

1 - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUARIAL DO IPSEMG

Para atender ao disposto no inciso IV, § 2º, do art. 4º da Lei Complementar Federal

nº 101/2000, relativo à situação financeira e atuarial do Instituto de Previdência dos

Servidores do Estado de Minas Gerais, avaliamos a situação atuarial desse Instituto,

tendo em vista compromissos em curso.

Com o advento da Lei Complementar Estadual no 64/2002, que instituiu o Regime

Próprio de Previdência do Estado de Minas Gerais, os compromissos em curso,

relativos à pensão por morte, então responsabilidade do IPSEMG, foram transferidos

para o Fundo Financeiro de Previdência, FUNFIP, restando ao Instituto

compromissos remanescentes da carteira de pecúlio e da carteira hipotecária. A

presente avaliação contempla os compromissos dessas carteiras.

Com base nas demonstrações financeiras do triênio 2006-2008, verificamos as

seguintes posições de receitas, despesas e resultados:

* - O quadro contendo as demonstrações financeiras do triênio 2006-2008, com as

posições de receitas, despesas e resultados foi publicado no “Diário do Legislativo”,

de 21.5.2009.

No caso do Pecúlio e Seguro Coletivo, segundo as demonstrações financeiras do

exercício de 2008, observou-se uma receita de R$ 36.835.463,00 contra uma

despesa de R$ 24.914.479,70, indicando uma posição anual superavitária, até o

momento.

Em virtude da Equação Fundamental de Equilíbrio (valor atual das contribuições

futuras igual ao valor atual dos benefícios futuros) e dada a sinistralidade observada

para os benefícios de risco de morte (pecúlio e seguro coletivo), é nosso

entendimento que as atuais taxas de contribuição poderão ser mantidas para o

exercício de 2009 e, provavelmente, para o exercício de 2010.

Entretanto, cabe salientar que face ao regime financeiro adotado para os benefícios

de pecúlio e seguro – Repartição Simples – o custo desses benefícios tende a elevar-

se, gradualmente, caso não exista a renovação da massa segurada ou caso os

parâmetros biométricos (composição etária, sexo etc) venham a sofrer alteração

significativa, decorrente ou não de processo de anti-seleção de risco.
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Os compromissos do Fundo Hipotecário encontra-se em fase de extinção, não

devendo serem observadas variações significativas em seus compromissos, nos

próximos 24 meses.

No que se refere à posição da Reserva de Riscos Não-Expirados, da carteira de

pecúlio/seguro coletivo e à posição do Fundo Hipotecário, essas registram, em

31/12/2008, o seguinte:

* - O quadro contendo as Reservas e Fundos e a posição em 31.12.2008 foi

publicado no “Diário do Legislativo” de 21.5.2009.

Cumpre-nos observar que na situação explicitada não foram refletidos os impactos

de ações judiciais, relativas a questões trabalhistas ou relativas ao nível dos

benefícios a pagar, que posam vir a ser ajuizadas contra o IPSEMG ou contra os

empregadores dos participantes do(s) plano(s) de previdência gerido(s) pelo

IPSEMG.

Marcelo Nascimento Soares, MIBA

Assessor Técnico em Atuária

Atuário – Reg Mte 759

MASP 1077087-3

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2010

ANEXO II - METAS FISCAIS

ANEXO II.6. B - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL –

FUNPEMG

(Art. 4º, § 2º, inciso IV da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000)

1. AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA – FUNPEMG

O Fundo iniciou suas atividades operacionais no exercício de 2008 com um saldo

de R$ 456.249.555,38 e no encerramento financeiro apresentou saldo de R$

771.701.812,67, aplicados da seguinte forma:

Tabela nº 01

Demonstrativo de Investimentos

* - A tabela nº 01, contendo o Demonstrativo de Investimentos, foi publicada no

“Diário do Legislativo” em 21.5.2009.
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Do saldo total, 59,46% estão aplicados em Títulos de Responsabilidade do Tesouro

– Pré-fixado, 32,89% em Títulos de Responsabilidade do Tesouro – Pós-fixado e o

restante em Fundos, respeitando as normas estabelecidas para o regimes próprios de

previdência social previstos na Resolução CMN 3.506/2007, observando as

condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez.

Gráfico nº 01

Evolução do saldo do FUNPEMG

* - O gráfico nº 01, contendo a evolução do saldo do FUNPEMG, foi publicado no

“Diário do Legislativo” em 21.5.2009.

Desde a sua criação em 2002, o fundo teve um crescimento de 9610,43%,

passando de R$ 7.947.142,44 para um saldo de R$ 771.701.812,67.

Até o exercício de 2009 o FUNPEMG encontra-se em fase de capitalização, não

executando despesas em seu orçamento, apenas são orçadas e contabilizadas suas

receitas. Demonstramos abaixo a previsão e execução da receita em 2008.

Tabela nº 02

Receita Prevista e Arrecadada em 2008

* - A tabela nº 02, contendo a Receita Prevista e Arrecadada em 2008, foi publicada

no “Diário do Legislativo” em 21.5.2009.

Em 2008, o FUNPEMG apresentou uma Receita de Contribuições de R$

223.220.558,66, Receita Patrimonial de R$ 70.889.602,68 e compensação financeira

com INSS no valor de R$ 21.342.085,95, totalizando R$ 315.452.247,29.

A receita orçada em 2008 foi de R$ 255.098.064,00 e a arrecadada foi de R$

315.452.247,29, apresentando, portando, um excesso de arrecadação de R$

60.354.183,29.

As receitas de contribuições, superaram a estimativa inicial em 17,36%,

representando R$ 223.220.558,66.

Os valores estimados para 2008 para a Receita Patrimonial tiveram uma variação

positiva em 21,61%, sendo projetado R$58.292.694,00 e arrecadado R$

70.889.602,68, representando um excesso de arrecadação no valor de R$

12.596.908,68.
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Em 2008 houve uma previsão de maior receita financeira proveniente dos fundos de

investimentos que foi estabelecida com base na composição da carteira da época,

que era de cerca de 65% do patrimônio aplicado em fundos de investimentos e cerca

de 35% aplicado em títulos públicos federais. O que não se concretizou no decorrer

do exercício.

A arrecadação em Títulos de Responsabilidade do Governo Federal foi bem

superior ao valor estimado, tendo em vista a aquisição de 30.000 LFTS em 2008,

aumentando o valor de sua carteira própria de títulos públicos, e ainda a realização

de grande volume de operações compromissadas (compra com compromisso de

revenda em data pré-estabelecida) lastreadas em títulos públicos federais a partir do

fim do primeiro semestre de 2008.

As decisões de investimentos são determinadas em função do ambiente

conjuntural, de forma que à época em que foram projetadas não poderiam ser

definidas com antecedência como seriam feitas as aplicações futuras.

As receitas arrecadadas no exercício de 2008 totalizaram R$ 315.452.247,29 e

foram superiores as de 2007 em 62,98% conforme quadro abaixo:

Tabela nº 03

Comparativo das Receitas Realizadas – 2007 - 2008

* - A tabela nº 03, contendo o Comparativo das Receitas Realizadas 2007-2008, foi

publicada no “Diário do Legislativo” em 21.5.2009.

Gráfico nº 02

Comparativo de Receita Realizada – 2007/2008

* - O gráfico nº 02, contendo o Comparativo de Receita Realizada 2007-2008, foi

publicado no “Diário do Legislativo” em 21.5.2009.

Verifica-se pelo gráfico acima que as receitas de contribuição patronal e

contribuição do servidor tiveram um crescimento bastante acentuado.

O acréscimo nestas receitas é decorrente da mudança da taxa de repasse da

contribuição que no início do ano passou de 6 e 12% para 7% e 14%, nos termos do

art. 37 e o anexo I da LC nº 64/02, bem como, admissão de servidores do Estado no

novo regime previdenciário.
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A compensação financeira decorrente de convênio celebrado entre o Estado de

Minas Gerais e o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), nos termos da Lei nº

9.796, de 5 de maio de 1999, teve aumento acentuado em 2008 em relação a 2007,

em função da gestão da Direção Superior do Instituto junto ao INSS para análise e

liberação dos processos do Estado.

A receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras teve um crescimento de

81,56% em 2008.

As provisões para Benefícios a Conceder são registradas mensalmente seguindo

dados elaborados por Atuário. Já as Provisões Atuariais para Ajustes do Plano são

contabilizadas anualmente, também baseadas em parecer atuarial.

O Passivo Atuarial está registrado no Exigível a Longo Prazo e está coberto pelas

aplicações realizadas.

Tabela nº 04

Demonstrativo das Provisões

* - A tabela nº 04, contendo o Demonstrativo das Provisões, foi publicada no “Diário

do Legislativo” em 21.5.2009.

As provisões para Benefícios a conceder representou R$ 757.376.405,13 para um

ativo contabilizado de R$ 771.701.812,67, a diferença de R$ 14.325.407,54 foi

lançada a conta Provisão Atual para contingências de Benefícios.

O desempenho econômico financeiro do FUNPEMG foi positivo diante do bom

desempenho das aplicações financeiras, entrada regular das receitas de

contribuições e também pelo expressivo valor de compensação previdenciária no

exercício de 2008.

Atenciosamente,

Áurea Vieira Gomes de Alcântara

Chefe do Departamento de Contabilidade e Finanças

MASP 367.346-4 - CRCMG 78.111

1 - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUARIAL - FUNPEMG

Face às disposições da Lei Complementar Estadual 64, de 25 de março de 2002,

podem ser identificadas as seguintes categorias de participantes, no Regime Próprio

de Previdência do Estado de Minas Gerais:
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a) Categoria de Segurados Ativos em Transição: servidores ativos cujo provimento

ocorreu até 31/12/2001;

b) Categoria de Novos Segurados Ativos: servidores ativos cujo provimento ocorreu

a partir de 01/01/2002;

c) Categoria de Inativos e pensionistas em Transição: aposentados e pensionistas

cujo fato gerador do benefício ocorra até 31/12/2009. Cabe salientar que os atuais

aposentados e pensionistas incluem-se na presente categoria;

d) Categoria de Novos inativos e pensionistas: aposentados e pensionistas cujo fato

gerador do benefício ocorra após 31/12/2009.

Para acolher essas categorias, a Lei Complementar Estadual 64, com as alterações

produzidas até 31/12/2008, estabeleceu duas figuras:

a) o FUNFIP – Fundo Financeiro de Previdência;

b) o FUNPEMG - Fundo de Previdência do Servidor Público de Minas Gerais

As responsabilidades das duas figuras - FUNFIP e FUNPEMG - pelos benefícios

dos participantes do Regime Próprio de Previdência do Estado de Minas Gerais,

podem ser, de forma simplificada, esboçadas da seguinte forma:

a) FUNFIP: responsável pelos benefícios da Categoria de Transição, dos

participantes ativos, inativos e pensionistas;

b) FUNPEMG: responsável pelos benefícios da Categoria de Novos, dos

participantes ativos inativos e pensionistas.

Concernente ao FUNPEMG, em 31/12/2008, identificamos 54.077 participantes

efetivos, com idade média de 37,9 anos, salário médio de participação de R$

1.465,94 e remuneração média de R$ 1.529,86. Dos 54.077 participantes, 17.693

eram do sexo masculino e 36.384 do sexo feminino.

No que se refere à posição e situação atuarial do Plano de Benefícios do

FUNPEMG, objeto da presente, observa-se um superávit de R$ 14.325.407,54 na

data-base de 31/12/2008, conforme demonstrativo a seguir.

* - O quadro G, contendo a posição e situação atuarial do Plano de Benefícios do

FUNPEMG, foi publicado no “Diário do Legislativo” em 21.5.2009.

Tal superávit foi integralmente destinado à constituição de Reserva de

Contingência, nos termos da legislação vigente.
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Com relação à rentabilidade das aplicações, em conformidade com a exigência

legal e segundo os dados de receitas e despesas financeiras do exercício do ano de

2008, verificamos que a rentabilidade das aplicações do FUNPEMG foi inferior ao

mínimo atuarial exigido de 12,87% (INPC + 6,00% aa), atingindo 12,34% no exercício

de 2008. Há de se salientar que a rentabilidade acumulada nos últimos três exercícios

(ano do estudo incluso) alcançou 44,56% contra uma exigência de 37,11%, levando a

crer que a situação observada no exercício de 2008 seja pontual.

Apesar de, no exercício de 2008, a rentabilidade alcançada não ter atingido a

exigida, é nosso entendimento que tal situação não chega a comprometer a situação

solvente do plano, face a rentabilidade acumulada no último triênio.

Em que pese a estratégia de aplicação adotada para minimizar eventuais perdas

em momentos de crise, verificamos que a rentabilidade mínima não foi atingida, em

virtude de conjuntura do mercado de capitais brasileiro, observada no exercício de

2008, contaminado, particularmente, pela crise financeira do mercado americano e do

mercado da zona do euro.

Tendo em vista os resultados obtidos na avaliação realizada, por meio da técnica

de valor presente e os obtidos pela técnica de projeção, é nosso entendimento e

parecer que o plano de custeio escalonado, estabelecido pela Lei Complementar

Estadual (LCE) nº 64/02, com a redação vigente em 31/12/2008, poderá ser mantido

para o exercício do ano de 2009, devendo ser executado em conformidade com os

percentuais previstos para o referido exercício. Da mesma forma, não há, no

momento, perspectiva de alteração do plano de custeio estabelecido e previsto em

lei, para o exercício do ano de 2010.

O passivo atuarial do FUNPEMG - compromisso do mesmo para com seus

segurados, consubstanciado por suas Reservas Técnicas - é composto apenas pela

Reserva Matemática de Benefícios a Conceder, no montante de R$ 757.376.405,13

(setecentos e cinqüenta e sete milhões, trezentos e setenta e seis mil, quatrocentos e

cinco reais e treze centavos).

Cumpre-nos observar que na situação explicitada não foram refletidos os impactos

de ações judiciais porventura existentes, relativas a questões trabalhistas ou relativas

ao nível dos benefícios a pagar, ou que possam vir a ser ajuizadas contra o
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FUNPEMG, contra os empregadores dos participantes do plano do FUNPEMG ou

ainda contra seu gestor.

Marcelo Nascimento Soares, MIBA

Assessor Técnico em Atuária

Atuário – Reg Mte 759

MASP 1077087-3

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2010

ANEXO II - METAS FISCAIS

ANEXO II. 6. C - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL – FUNFIP

(Art. 4º, § 2º, inciso IV da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000)

1. Situação Financeira-Atuarial do Fundo Financeiro de Previdência do Estado de

Minas Gerais FUNFIP

Face às disposições da Lei Complementar Estadual 64, de 25 de março de 2002,

podem ser identificadas as seguintes categorias de participantes, no Regime Próprio

de Previdência do Estado de Minas Gerais:

a) Categoria de Segurados Ativos em Transição: servidores ativos cujo provimento

ocorreu até 31/12/2001;

b) Categoria de Novos Segurados Ativos: servidores ativos cujo provimento ocorreu

a partir de 01/01/2002;

c) Categoria de Inativos e pensionistas em Transição: aposentados e pensionistas

cujo fato gerador do benefício ocorra até 31/12/2009. Cabe salientar que os atuais

aposentados e pensionistas incluem-se na presente categoria;

d) Categoria de Novos inativos e pensionistas: aposentados e pensionistas cujo fato

gerador do benefício ocorra após 31/12/2009.

Para acolher essas categorias, a Lei Complementar Estadual 64, com as alterações

produzidas até a presente data, estabeleceu duas figuras:

a) o FUNFIP – Fundo Financeiro de Previdência;

b) o FUNPEMG - Fundo de Previdência do Servidor Público de Minas Gerais

As responsabilidades das duas figuras - FUNFIP e FUNPEMG - pelos benefícios

dos participantes do Regime Próprio de Previdência do Estado de Minas Gerais,

podem ser, de forma simplificada, esboçada da seguinte forma:
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a) FUNFIP: responsável pelos benefícios da Categoria de Transição dos

participantes ativos, inativos e pensionistas;

b) FUNPEMG: responsável pelos benefícios da Categoria de Novos dos

participantes ativos inativos e pensionistas.

Concernente ao FUNFIP, objeto do presente parecer, em 31/12/2008, identificamos

127.607 benefícios de aposentadoria e 33.413 benefícios de Pensão.

Registra-se a alteração da Tábua de mortalidade de inválidos de WINKLEVOSS

para a tábua IBGE, da avaliação atuarial data-base 31/12/2007 para a avaliação

atuarial data-base 31/12/2007, de maneira a atender o inciso I do art. 6º da Portaria

MPS 403/08, que estabeleceu como parâmetro mínimo de sobrevivência de inválidos,

o previsto na tábua de mortalidade elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatísticas – IBGE.

Registra-se também a elevação do número de participantes ativos do FUNFIP, em

virtude de lei estadual que reconheceu, como participantes do Fundo, servidores

antes considerados como não-efetivos, em conformidade com o tempo de serviço

público estadual e demais critérios estabelecidos na lei.

Face a natureza orçamentária do FUNFIP, pois opera no regime de repartição

simples, o passivo atuarial é representado pelas despesas correntes do mês ou do

ano, conforme o período considerado.

Contudo, é necessário estimar o compromisso atual líquido do Plano de Benefícios

da FUNFIP, como se regime capitalizado fosse, para fins de comparação com o

FUNPEMG. Sob a ótica dessa análise, estimamos e obtivemos, em função dos dados

recebidos e dos cálculos realizados o seguinte:

* - O quadro contendo as informações acima mencionadas foi publicado no “Diário

do Legislativo” de 21.5.2009.

Tendo em vista os resultados obtidos por meio da técnica de avaliação por valor

presente e os obtidos pela técnica de avaliação por projeção, dada a natureza da

FUNFIP e a forma de seu custeio, entendemos que a garantia de sua perpetuidade e

solvência são as mesmas do Governo do Estado de Minas Gerais.

Nos termos da legislação vigente na data-base da presente avaliação, o plano de

custeio a ser executado no exercício do ano de 2009 seria o seguinte:
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a) servidores ativos: 11% do salário real de contribuição;

b) inativos e pensionistas: alíquota de 11% sobre a parte do benefício de

aposentadoria e pensão, conforme o caso, que exceder ao teto de contribuição ao

RGPS, observadas as isenções estabelecidas em lei no caso das aposentadorias por

invalidez e pensões dessas decorrentes; e

c) entidades empregadoras: o dobro da contribuição de seus respectivos servidores

ativos.

Em caso de déficit do sistema, cabe ainda ao Estado, por meio do Tesouro, aportar

recursos para a cobertura do mesmo, independentemente da contribuição normal já

vertida em virtude do plano de custeio.

Cumpre-nos observar que na situação explicitada não foram refletidos os impactos

de ações judiciais porventura existentes, relativas a questões trabalhistas ou relativas

ao nível dos benefícios a pagar, ou que possam vir a ser ajuizadas contra o FUNFIP,

contra os empregadores participantes do plano FUNFIP ou ainda contra seu gestor.

Belo Horizonte, 11 de maio de 2009.

Marcelo Nascimento Soares, MIBA

Atuário – IBA – Reg 759

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2010

ANEXO II - METAS FISCAIS

ANEXO II. 6. D - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL – IPSM

(Art. 4º, § 2º, inciso IV da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000)

1 - INTRODUÇÃO

Ao estabelecer normas gerais para a organização e funcionamento dos regimes

próprios de previdência dos servidores públicos, a Lei nº. 9.717/98 propiciou a sua

necessária e desejável padronização normativa e conceitual em relação ao Regime

Geral de Previdência Social.

A partir da consolidação da Emenda nº. 20/98 ficou definido um novo modelo

previdenciário, com ênfase no caráter contributivo, na necessidade de equilíbrio

financeiro e atuarial e na impossibilidade de conceder benefícios distintos do Regime

Geral de Previdência Social, não sendo mais possível falar, com legitimidade, em

Regime Próprio de Previdência Social sem nele abranger, no mínimo, aposentadoria
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e pensão por morte, sem diferenciar contabilmente benefícios previdências e serviços

não previdenciários, como a assistência à saúde, e sem estruturá-lo em sólida e

equilibrada base atuarial.

O fato de a Constituição Federal assegurar aos militares regras próprias de

aposentadoria, conforme art. 142, § 3º inciso X, consubstanciada em Lei especifica,

não altera a necessidade de esboço de uma previdência própria, sólida e equilibrada,

atuarialmente e financeiramente.

A preocupação do IPSM, neste cenário, concentra-se inicialmente no diagnóstico da

questão previdenciária, que corre risco de tornar-se insustentável em médio prazo,

inviabilizando futuras concessões de benefícios aos servidores militares, além de

comprometer a capacidade do Estado de investir em outras áreas prioritárias, como

segurança e educação.

Para tal diagnóstico, a Avaliação Atuarial é instrumento imprescindível. A partir dos

resultados, é possível apontar caminhos para a elaboração de um plano de

financiamento e gestão, dentro dos limites impostos pela legislação vigente. É neste

cenário que se enquadra o estudo desenvolvido, da situação financeira e atuarial do

IPSM.

1.1 - IPSM

O Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais –

IPSM é uma entidade autárquica, dotada de autonomia administrativa e financeira,

com sede e foro nesta Capital, vinculada à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

(PMMG). É sucessor da Caixa Beneficente da Força Pública de Minas Gerais, criada

pela Lei nº. 565, de 19 de setembro de 1911, com a finalidade de prestar assistência

previdenciária aos seus segurados.

Atualmente, difere da maioria dos institutos de previdência, pois o Plano de

Benefícios do IPSM assegura apenas o pagamento de pensões, alguns auxílios e

assistência à saúde. Logo, o IPSM é a entidade da administração com a maior

capacidade de assumir a tarefa complexa de gestão do regime de previdência com o

contingente de servidores da força militar do Estado.

Um regime de previdência equilibrado do ponto de vista financeiro e atuarial é

aquele em que há equilíbrio entre as contribuições exigidas e os benefícios que serão
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pagos. Para tanto, o sistema não tem que ser apenas contributivo, mas o somatório

das contribuições tem que ser em montante suficiente para fazer frente aos encargos

do regime. Esta situação deve-se ao fato de que a massa dos militares deve renovar-

se para promover o rejuvenescimento ou a manutenção do perfil etário.

1.1 - Objetivo

Este estudo contempla a análise atuarial e financeira do plano de benefícios

previdenciais e assistência à saúde, onde é verificada a estabilidade atual do regime

e apresentado, caso necessário, um novo redimensionamento de custeio que

prestigie o equilíbrio e a perpetuidade, por meio de:

- análise das atuais alíquotas de contribuição/custeio normal;

- análise dos regimes e métodos adotados e sua razoabilidade para cada benefício;

- levantamento da necessidade do redimensionamento do custeio normal para

previdência e para assistência a saúde;

- análise da razoabilidade das premissas e hipóteses atuarias, estruturais,

econômicas e financeiras vigentes;

- análise do nível de solvência e do equilíbrio atuarial e financeiro; e

- estabelecimento de métodos de amortização para o custeio suplementar dos

benefícios oferecidos caso o regime apresente déficit atuarial.

São apresentados, também:

- premissas legais, técnicas e estruturais;

- estatística do grupo, estabelecida de acordo com a base cadastral fornecida pelo

Ente e Instituto;

- plano de benefício avaliado;

- resultado financeiro e atuarial de acordo com o plano de custeio utilizado;

- projeções das receitas e despesas previdenciais; e

- parecer técnico.

2 - PLANO DE BENEFÍCIOS

Plano de Benefícios

Para o IPSM consideramos o Plano Assistencial e o Previdencial, dado que a

Legislação que regulamenta o Instituto estabelece que a assistência à saúde é um

benefício previdenciário, apesar da Legislação Federal prever o contrário.
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O Plano Previdencial é o conjunto de regras definidoras dos benefícios de caráter

previdenciário, bem como as relações jurídicas estabelecidas entre seus segurados e

o regime, comum à totalidade das pessoas a ele asseguradas. Já o Plano

Assistencial é aquele que oferece aos seus segurados serviços assistenciais à saúde.

Segue abaixo a relação de benefícios conforme o Art. 12 da Lei nº. 10.366, de 28

de dezembro de 1990 do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado

de Minas Gerais:

I – Para o segurado:

- assistência à saúde.

- auxílio-natalidade;

- auxílio-funeral.

II - Para o dependente:

- pensão;

- pecúlio;

- assistência à saúde

- auxílio-reclusão;

- auxílio-funeral.

3 - METODOLOGIA E HIPÓTESES EMPREGADAS NA AVALIAÇÃO ATUARIAL

Diante da natureza do estudo e das características do grupo a ser analisado

buscou-se identificar as contingências que mais se aproximam da população. Logo, a

importância em analisar as experiências do Instituto no que diz respeito às

estimativas das taxas de mortalidade segregadas por estado do participante em cada

uma das idades, da experiência de entrada em invalidez, dentre outros.

3.1 - Premissas Legais

- Lei nº 10.366, de 28 de dezembro de 1990 (alterada pelas Leis nº. 12.565, de 07

de julho 1997 e Lei nº. 13.962, de 27 de janeiro de 2001) – Dispõe sobre o Instituto de

Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais – IPSM, sucessora

da Caixa Beneficente da Polícia Militar (CBPM);

- Decreto nº. 32.609, de 11 de março de 1991 – Aprova o Plano Atuarial do IPSM;

- Emenda Constitucional nº. 20 – Modifica o sistema de previdência social e

estabelece normas de transição;
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- Lei nº. 9.717, de 27 de novembro de 1998 – Dispõem sobre regras gerais para a

organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos

servidores públicos da União, dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios, dos

militares dos Estados e do Distrito Federal.

- Portaria nº 4.883, de 16 de dezembro de 1998, do Ministério de Previdência –

Regulamenta e tornam imediatos os efeitos da Emenda Constitucional nº 20.

- Portarias nº. 402 e 403, de 10 de dezembro de 2008, do Ministério da Previdência

– Estabelece as disposições para a definição e aplicação dos parâmetros e diretrizes

gerais previstas na Lei nº. 9.717/98;

- Lei nº. 16.717, de 31 de maio de 2007, que dispõe sobre os reajustes nos valores

dos vencimentos básicos e da remuneração básica dos militares e bombeiros de

Minas Gerais.

3.2- Premissas e hipóteses técnicas

3.2.1 - Estruturais

- Sistema de Benefício Definido;

- 13 contribuições e benefícios anuais, excetuando-se as peculiaridades dos

auxílios;

- Composição Familiar: No presente estudo não foi utilizado a família padrão ou

efetiva visto a dificuldade de levantar os dados dos dependentes. Assim

consideramos o cônjuge do sexo feminino com três anos mais e do sexo masculino

três anos a menos.

3.2.2 - Financeiras e econômicas

- Taxa real de juros de 6% ao ano ou sua equivalência mensal;

- Custeio administrativo de 2%;

- Projeção de crescimento real anual de salários dos servidores ativos: 10%;

- Projeção de crescimento real anual dos benefícios dos inativos e pensionistas:

10%;

- Fator de Capacidade dos Salários ou Fator de Determinação do Valor Real ao

Longo do Tempo dos Salários: 100%;

- Fator de Capacidade dos Benefícios ou Fator de Determinação do Valor Real ao

Longo do Tempo dos Benefícios: 100%.
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3.2.3 - Biométricas

- Sobrevivência e mortalidade:

- Sobrevivência - AT 1949, como limite máximo de taxa de mortalidade;

- Mortalidade – AT 1949, como limite mínimo de taxa de mortalidade.

- Entrada em Invalidez: Álvaro Vindas, como limite mínimo de taxa de entrada em

invalidez;

- Mortalidade de Inválidos: experiência IAPC, como limite máximo de taxa de

mortalidade;

- Mortalidade de Ativos: obtida pelo método de Hamza a partir das 3 tábuas

anteriores;

- Taxa de turn-over (rotatividade): Não considerado, 0% para todas as idades.

3.3 - Regimes e métodos

Para os benefícios de auxílio-natalidade, auxílio-funeral, auxílio-reclusão, pecúlio e

pensão, foi adotado o Regime Financeiro de Repartição Simples, onde as

contribuições pagas por todos os servidores do Instituto de Previdência dos Militares

do Estado de Minas Gerais, em um determinado período (um ano), deverão ser

suficientes para cobrir os benefícios pagos nesse período. O Regime aplicado foi

escolhido em virtude do caráter orçamentário.

Para os cálculos da reserva matemática de benefícios a conceder (RMBaC) foi

utilizado o método prospectivo que consiste em subtrair dos valores atuais dos

benefícios futuros (VABF) os valores atuais das contribuições futuras (VACF). Vale

ressaltar, que no regime de Repartição Simples não há formação dessa reserva, visto

que o valor atual dos benefícios futuros em um ano é igual ao valor atual das

contribuições futuras no exercício.

3.4 - Base cadastral

A população analisada engloba os segurados ativos, inativos, respectivos

dependentes e pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do

Estado de Minas Gerais – IPSM.

4 - SÍNTESE DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL

Inicialmente ressaltamos que, os percentuais apresentados no plano custeio

definido neste item remetem ao equilíbrio financeiro e atuarial do Plano de Benefícios
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e, a inaplicabilidade deste remeterá futuramente ao incompleto desequilíbrio atuarial.

Para tanto, cabe informar os seguintes dados:

- Folha de Remuneração de Contribuição de Ativos e Proventos de Contribuição de

Inativos referente à data base de dezembro de 2008.

- Mensal:

- Ativos: R$ 131.803.641,99;

- Inativos: R$ 86.728.196,27;

- Total: R$ 218.531.838,26

- Total Anual: R$ 2.840.913.897,44

Percebemos que a base de cálculo deste ano, quando comparada com a do ano

passado, sofreu uma variação positiva na ordem de 17,22%. Esta variação pode ser

explicada pela entrada de novos militares e pelo reajuste das remunerações dos

ativos e dos proventos de inativos.

- Déficit a amortizar (Repasses)

- DA$ = montante de R$ 1.236.872.054,50

- Base de incidência: Folha de remuneração e proventos conforme o Art. 3º da Lei

nº. 10.366/90.

Com o intuito de nos adequarmos ás novas exigências impostas pela Portaria MPS

Nº 403/08, a comparação com os resultados dos três últimos anos será apresentado

no Apêndice II.

Tabela 1 - Total do custeio normal, considerando os benefícios concedidos de

pensão.

* - A tabela 1, contendo o total do custeio normal, considerando os benefícios

concedidos de pensão, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.5.2009.

Ressaltamos que, neste caso, quando comparado com o estudo apresentado na

avaliação atuarial do ano passado o custeio apresentou uma queda de 5,54% neste

ano, provocado pelo aumento dos potenciais pensionistas ocasionado pelas novas

admissões.

O financiamento do Plano Previdenciário dos Servidores Militares do Estado de

Minas Gerais é efetuado através de contribuições dos segurados e do Ente.

Atualmente essas contribuições são feitas mensalmente, na forma que se segue:
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- Segurados: 8% (Sobre o total da folha de remuneração e de proventos de

contribuição dos segurados ativos e inativos);

- Ente público: 20% (Sobre o total da folha de remuneração e de proventos de

contribuição dos segurados ativos e inativos).

- Custeio Administrativo 2% (Sobre da folha de remuneração, proventos e pensões

dos segurados).

Dessa forma, propomos que, do total arrecadado para custeio dos benefícios, esses

sejam divididos da seguinte forma:

Tabela 2 - Plano de Custeio Proposto – Previdência e Assistência á Saúde

* - A tabela 2, contendo o plano de custeio proposto – previdência e assistência à

saúde, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.5.2009.

PARECER ATUARIAL

Esta Reavaliação Atuarial, do exercício de 2009, referente ao plano de benefícios

do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais foi

realizada com dados fornecidos pelo IPSM, à luz das disposições legais.

Os dados estavam com a posição em 31 de dezembro de 2008, sendo que, de

forma geral, apresentaram algumas inconsistências, dentre as quais podemos citar:

idade mínima de 18 anos; remuneração de Contribuição e Proventos limitados a R$

10.500,00; para as remunerações, proventos e pensões não informados ou

informados incorretamente, foi utilizado a média da população de cada grupo; para

datas não informadas ou informadas incorretamente, foi utilizada a média da

população de cada grupo; transferência para a base de inativos de servidores com

idade superior a 70 anos da base de ativos.

Posterior as análises e adequações, verificamos que a base constituída de 48.710

segurados ativos, 20.233 inativos, 12.805 pensionistas e 126.481 dependentes,

sendo que os mesmos apresentaram consistência satisfatória para a realização desta

reavaliação.

Com o intuito de garantir a cobertura financeira dos benefícios previdenciários e

assistência à saúde, o Estado e os segurados do IPSM vertem contribuições mensais

para o Fundo da seguinte forma: sendo 8% custeado pelos servidores ativos e

inativos e 20% pelo Ente, incidentes sobre a folha salarial dos ativos e inativos.
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Conforme Anexo III, que trata da Avaliação Atuarial do segmento Assistencial do

Plano de Benefícios do IPSM, podemos concluir que ocorreu uma redução de 0,33%

na necessidade de custeio do ano de 2008 para 2009, desta forma o custeio para

assistência a saúde será de 28,29% do plano de custeio total, incidente sobre as

receitas médias estimadas do segmento saúde para o ano de 2009.

Para o exercício de 2009 foi mantida mesma metodologia de cálculo aplicada em

2008, porém houve uma queda no custeio, devido a um aumento mais significativo na

receita quando comparado com o aumento do número de ocorrências e valores com

despesas assistenciais.

Em contrapartida, os resultados da previdência apresentaram um aumento do

custeio, visto a proporcionalidade ao segmento da saúde, porém o custo per capita

diminuiu cerca de 9,16% explicado pelo aumento das despesas previdenciárias ter

sido inferior ao aumento da base de incidência, calculado pelo regime de Repartição

Simples que considera a estimativa total de despesas dividida pela base de incidência

das contribuições (remuneração e proventos dos segurados de acordo com o Art. 3º

da Lei nº. 10.366/90).

Cumpre informar ainda que, o Ente Público possui atualmente junto ao Instituto uma

dívida no valor de R$ 1.236.872.054,50, sendo que há um parcelamento sobre

760.345.182,33, previsto na Lei Estadual Nº 17.949 de 22 de dezembro de 2008, a

ser quitado em 360 meses, a começar em janeiro de 2010.

A dívida do tesouro estadual é referente ao não recolhimento das contribuições

previdenciárias da parte patronal e da soma das contribuições dos servidores

descontado em folhas de pagamento ambas não repassadas á unidade gestora.

Reiteramos que não houve negociação quanto ao parcelamento da dívida e,

portanto, optamos por não considerar o montante apresentado neste cálculo atuarial

e, recomendamos que seja feito a amortização através de uma contribuição adicional

de responsabilidade apenas do Ente.

Para uma perfeita manutenção do plano instituído pelo Instituto de Previdência dos

Servidores Militares do Estado de Minas Gerais, mantemos o respaldo em relação a

certos itens discriminados nos parágrafos a seguir.
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A fim de manter a solvência, liquidez e o equilíbrio econômico, financeiro e atuarial

do plano de benefícios, faz necessária a aplicação do custeio estabelecido nesta

avaliação, obedecendo aos percentuais destinados à saúde e à previdência.

Salientamos que qualquer alteração nos parâmetros das concessões de benefícios

ou no reajuste dos mesmos, por parte da Diretoria do IPSM, requer prévio estudo

atuarial, como meio de averiguação do impacto da alteração desejada no Plano de

Benefícios. A inobservância deste princípio, além de invalidar o Plano de Benefícios,

poderá vir a afetar seriamente o Instituto. Reiteramos que todas as premissas

adotadas nesta reavaliação atuarial estão em conformidade com as normas vigentes.

As receitas de contribuição deverão obedecer a uma regularidade a ser auferida

pelo Instituto. Receitas lançadas e não efetivadas pelo Ente Público deverão ser

corrigidas monetariamente pelo Índice Monetário adotado e acrescidas de juros de

mercado, a partir das datas que foram devidas. A falta de repasse e sua conseqüente

não incorporação ao fundo garantidor de benefícios resultam em déficit futuro, certo e

previsível.

Deve-se atentar também para que os recursos aplicados, saldos financeiros,

atendam as condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez conforme as

disposições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional – CMN, pertinente a

Resolução nº. 3.506/07.

Recomendamos a segmentação do plano de custeio dos benefícios assistenciais e

previdenciais. Muito embora a legislação que regulamenta o IPSM estabeleça que a

assistência à saúde seja um benefício previdenciário, atentamos ao fato da legislação

federal prever o contrário.

Para tanto, a necessidade da segmentação do benefício assistencial e

previdenciário é fundamental para atender a legislação federal. Contudo, só através

da implementação de estudos aprofundados para decidir a viabilidade dessa

segregação.

Por fim, afirmamos que com a observância das considerações apresentadas neste

estudo, o Instituto, garantirá o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefícios.

APÊNDICE I - PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDÊNCIÁRIAS

Conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal (LR), art. 53,§ 1, inciso II, Anexo XIII:
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* - A tabela contendo a projeção das receitas e despesas previdênciárias foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 21.5.2009.

GRÁFICO 1 – Projeção receitas e despesas

* - O gráfico 1, contendo a projeção das receitas e despesas foi publicado no “Diário

do Legislativo” de 21.5.2009.

1. APÊNDICE II – COMPARATIVO DAS TRÊS ULTIMAS AVALIAÇÕES

Tabela 1 – Folha Salarial Total – Ativos e Inativos

* - A tabela 1, contendo a folha salarial total - ativos e inativos -, foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 21.5.2009.

Tabela 2 – Valor Atual dos Benefícios Futuros, considerando os Benefícios

Concedidos de Pensão

* - A tabela 2, contendo o valor atual dos benefícios futuros, considerando os

benefícios concedidos de pensão, foi publicada no “Diário do Legislativo” de

21.5.2009.

Tabela 3 – Total do Custeio Normal, considerando os Benefícios Concedidos de

Pensão

* - A tabela 3, contendo o total do custeio normal, considerando os benefícios

concedidos de pensão, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.5.2009.

1. APÊNDICE III – AVALIAÇÃO ATUARIAL DO SEGMENTO ASSISTENCIAL DO

PLANO DE BENEFÍCIOS DO IPSM

1 - OBJETIVO

Este estudo tem como objetivo avaliar a situação econômico-financeira do

segmento de saúde do plano de benefícios do IPSM, objetivando verificar a existência

de equilíbrio atuarial desse segmento.

2 - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

O resumo dos resultados obtidos na análise conjunta do segmento de saúde do

plano de benefícios do IPSM está apresentado nos quadros a seguir:

Os resultados do segmento de saúde do plano do IPSM apresenta uma

necessidade de contribuição mensal de, em média, R$ 72,85 (setenta e dois reais e

oitenta e cinco centavos).
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Como a contribuição mensal efetiva destinada ao IPSM é de 28% (vinte e oito por

cento) da Folha Salarial, e o atual número de expostos aos eventos de saúde é de

208.646 (Duzentos e oito mil, seiscentos e quarenta e seis) concluímos que a receita

per capta do segmento saúde do Instituto está em R$ 302,14 (trezentos e dois reais e

quatorze centavos).

Concluímos ainda que, do total mensal arrecadado pelo IPSM, 27,86% (vinte e oito

e vinte e nove décimos por cento) dos valores de contribuição devem ser destinados

ao pagamento de despesas com o segmento assistencial (Saúde).

Ressaltamos que quando comparado com o resultado da Avaliação do ano anterior,

percebemos uma redução do percentual de 0,33% destinado as despesas

assistenciais, justificado por um aumento na receita superior ao aumento das

despesas.

1 - APÊNDICE VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ressaltamos que os resultados ora apresentados baseiam-se nos dados

disponibilizados pelo IPSM. Assim, quaisquer alterações nessa base de dados

ensejarão novos cálculos.

Recomendamos que o plano objeto deste estudo seja novamente avaliado no prazo

máximo de 12 (doze) meses.

Belo Horizonte, 16 de março de 2009.

José Luiz Montelo da Fonseca, MIBA

Atuário – Reg. IBA - 436

Carlos Spínola Ribeiro, MIBA

Atuário – Reg. IBA – 2.080

Juliana Carneiro Vieira Rocha

Técnica Atuarial e Financeira

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2010

ANEXO II - METAS FISCAIS

ANEXO II. 6. E - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL – IPLEMG

(Art. 4º, § 2º, inciso IV da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000)

1. Introdução
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Um sistema de previdência equilibrado do ponto de vista atuarial é aquele em que

há equilíbrio entre as contribuições exigidas e os benefícios que serão pagos. Neste

contexto, o modelo técnico diferenciado do IPLEMG, caracterizado pela

proporcionalidade do benefício em função do tempo de contribuição dos

Parlamentares, proporciona o real balanceamento entre direitos e obrigações do

Instituto.

Tal desenho contribui ativamente no equilíbrio atuarial e, principalmente, na

garantia do cumprimento das obrigações do Instituto junto aos seus segurados e

beneficiários.

1. Objetivo

O objetivo desta Reavaliação Atuarial é demonstrar a situação técnica atuarial do

Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais em relação aos

compromissos assumidos junto aos participantes, ao final da 16ª Legislatura.

Este trabalho possui data-base em 30/04/2008.

2. Dos Contribuintes e Benefícios

Especificamos abaixo os contribuintes, beneficiários e os respectivos benefícios

assumidos pelo IPLEMG através do seu Plano de Benefícios:

3.1. Participantes

- Ativos: Deputados Estaduais de Minas Gerais, que se encontram nas condições

de vivo, ativo ou autopatrocinado;

- Assistidos: Todos os contribuintes já aposentados e bencionistas do IPLEMG, que

se encontram na condição de vivo e inativo;

3.2. Benefícios

- Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição: São os benefícios que serão

pagos sob forma de renda de sobrevivência mensal, vitalícia e postecipada para o

titular do Plano em Estudo, após a ocorrência das condições de exigibilidade para a

concessão de aposentadoria.

O valor da renda de aposentadoria normal equivale ao estipêndio do deputado

estadual. O benefício de aposentadoria é restrito ao período de exercício de mandato

eletivo estadual contributivo ao IPLEMG. As condições de exigibilidade para a

concessão do benefício são as seguintes:
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a) Cumprimento do prazo de carência de oito anos de contribuição ao IPLEMG;

b) Parlamentares com proventos limitados a 1/35 (um trinta e cinco avos) por ano

de exercício de mandato eletivo contributivo ao IPLEMG, e na forma da legislação

então vigente;

c) A aposentadoria tem como base de cálculo o estipêndio de contribuição do

Deputado.

Aposentadoria por Invalidez: Será devida ao Deputado Estadual que invalidar

decorrente de acidente ou doença grave, contagiosa ou incurável definida em lei, que

impossibilite ao parlamentar o exercício da função, independentemente do período de

carência e de idade e se o fato ocorrer durante o exercício do mandato. O valor da

renda refere-se a proventos iguais ou superiores a 60% (sessenta por cento) do

estipêndio de contribuição. A aposentadoria concedida não poderá ultrapassar o valor

do estipêndio.

NOTA: Ativos e assistidos têm direito ao benefício de reversão da pensão por

morte.

3.3. Beneficiários

São beneficiários do IPLEMG na condição de dependente do segurado:

a) Cônjuge ou o companheiro;

b) Filho não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos ou

inválido;

c) Filho não emancipado, de qualquer condição, de até vinte e quatro anos, se

universitário;

Pensão por Morte: O IPLEMG oferece aos beneficiários (dependentes) dos

participantes a cobertura de pensão por morte – benefício este pago sob forma de

uma renda mensal, imediata, temporária ou vitalícia e postecipada. Para a

concessão, fica dispensado o cumprimento do período de carência de oito anos como

contribuinte do Instituto.

1. Dados Solicitados

Para a realização da Reavaliação Atuarial 2008, foram solicitadas as informações

abaixo relacionadas:
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Deputados Estaduais Ativos: matrícula no IPLEMG; sexo; data de nascimento;

tempo de contribuição no IPLEMG; estipêndio atual; data de nascimento do cônjuge;

freqüência dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos e de até 24 (vinte e quatro)

anos se universitário; data de nascimento do filho mais novo; data de nascimento do

filho inválido, se houver.

Participantes Assistidos: matrícula no IPLEMG; sexo; data de nascimento; tipo de

aposentadoria (Normal ou Invalidez); valor atual do benefício; data de nascimento do

cônjuge; freqüência dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos e de até 24 (vinte e

quatro) anos se universitário; data de nascimento do filho mais novo; data de

nascimento do filho inválido, se houver.

Pensionistas: matrícula no IPLEMG; sexo; data de nascimento; valor atual do

benefício; freqüência dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos e de até 24 (vinte e

quatro) anos se universitário; data de nascimento do filho inválido, se houver.

Pensão Complementar: matrícula no IPLEMG; sexo; data de nascimento; valor

atual do benefício; freqüência dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos e de até 24

(vinte e quatro) anos se universitário; data de nascimento do filho inválido se houver.

Dados Adicionais: Último balancete mensal. Posição 30 de abril de 2008.

1. Estrutura Técnica do Plano

5.1. Estrutura Atuarial e Biométrica

a) Taxa de Juros: Foi adotada uma taxa de 6% (seis por cento) ao ano;

b) Taxa de Projeção de Crescimento Real dos Salários: Não foi adotada taxa de

crescimento real de salários;

c) Sistema de Benefício: Benefício Definido;

d) 15 (quinze) contribuições por ano para ativos, aposentados e pensionistas e 13

(treze) para pensões complementares;

e) 15 (quinze) benefícios por ano para ativos, aposentados e pensionistas e 13

(treze) para pensões complementares;

f) Alíquotas de Contribuição:

- Ativos: 11% (onze por cento) sobre o SRC;

- Assembléia Legislativa: 22% (vinte e dois por cento) sobre o estipêndio de

contribuição de cada participante ativo;
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g) Tábua de Sobrevivência AT-2000: adotada para os eventos morte e

sobrevivência;

h) Tábua de Entrada em Invalidez: Álvaro Vindas;

i) Fator de Capacidade dos Salários e Benefícios: 100% (cem por cento).

5.2. Estrutura Financeira

O regime financeiro adotado nesta Avaliação foi o de Capitalização onde a reserva

das contribuições servirá para assumir os benefícios futuros destes mesmos ativos no

momento em que eles obtiverem seus direitos. Para os aposentados e pensionistas, o

valor atual das contribuições futuras alinhadas ao valor atual das reservas

constituídas, deverão ser suficientes para assumir os benefícios atuais.

1. Apresentação dos Resultados

Apresentamos abaixo os valores das reservas matemáticas assumidas pelo

IPLEMG.

Salientamos que os valores aqui apresentados foram calculados em função das

premissas técnicas informadas no item 5.

Reservas Matemáticas – 16ª Legislatura

Total Reservas: R$ 279.543.154,34

Riscos Iminentes: R$ 54.686.274,15

1. Aplicações

Em virtude da continuidade da indefinição a respeito das aplicações financeiras do

Banco Santos, a TFG Consultoria Atuarial, assim como na avaliação anterior, optou

em desenhar inúmeros cenários das possíveis com provisão de créditos duvidosos e

o conseqüente prazo de recuperação visando o equilíbrio atuarial do Plano de

Benefícios.

Apesar disto, é importante salientar que se considerado o não restabelecimento de

créditos duvidosos das aplicações financeiras naquela Instituição bancária pode-se

afirmar que as obrigações do Plano relativas aos riscos iminentes não serão

prejudicados.

Além disto, devemos também reiterar que a composição das reservas dos

benefícios a conceder em Planos que adotam o regime financeiro de capitalização

dar-se-á em longo prazo.
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1. Parecer Atuarial

Após análise dos cenários econômicos, financeiros e demográficos do Instituto de

Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais – IPLEMG fazemos as

observações:

1) As premissas atuariais determinadas nesta avaliação estão em conformidade

com a legislação e técnicas vigentes, sendo coerentes ao perfil da massa de

participantes do Plano de Benefícios em questão.

2) Os dados individuais fornecidos pelo IPLEMG à TFG Consultoria Atuarial para a

realização deste estudo, posicionados em 30/04/2008, foram considerados

satisfatórios para realização desta avaliação atuarial.

3) Devemos reiterar que o IPLEMG faz parte de representações de credores que

buscam a devolução da quantia aplicada no Banco Santos. No entanto, em função da

incerteza da recuperação da referida importância, foram analisados inúmeros

cenários de perda da aplicação, objetivando refletir situações sistêmicas em relação à

solvência do Plano de Benefícios, e é justificável, para tanto, o registro de provisões

de créditos duvidosos.

4) Recomendamos que seja realizado estudo específico de solvência e custeio

suplementar, caso verificado quaisquer possíveis oscilações bruscas quanto a

situações econômicas globais.

5) A rentabilidade auferida no ano de 2007 superou significativamente a meta

atuarial (TR acumulado + 6% a.a.) de 7,58%.

6) Devemos destacar ainda que, mantido o subsídio dos deputados estaduais, a

garantia de cobertura dos riscos iminentes não estará comprometida. Em razão disto,

todo e qualquer planejamento de alteração de parâmetros (massa coberta, subsídios

e comportamento financeiro) no Instituto deve ser antes mensurada.

7) Informamos que o impacto atuarial causado no plano de benefícios do IPLEMG

em detrimento às possíveis e/ou futuras alterações dos estipêndios dos deputados,

devem ser integralmente assumidas pela Patrocinadora, ou seja, ALMG.

8) Urge esclarecer que o desenho do Plano Previdenciário é devidamente

mensurado entre receitas adquiridas e despesas assumidas. Neste cenário, é
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recomendado que o benefício seja alterado somente após o recebimento da quantia

paga pela Patrocinadora relativa à diferença de reserva matemática.

9) Por fim, mantidas as premissas técnicas e o cenário econômico-financeiro do

Plano de Benefícios, afirmamos que o Instituto de Previdência do Legislativo do

Estado de Minas Gerais - IPLEMG estará equilibrado atuarialmente.

São as nossas considerações.

Atenciosamente,

Thiago Felipe Gonçalves

Atuário MIBA 1.398

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2010

ANEXO II - METAS FISCAIS

ANEXO II.7 DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA

RENÚNCIA DE RECEITA

(art. 4º, § 2º, Inciso V, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000)

Cumpre o presente demonstrativo o disposto no artigo 4º, § 2º, Inciso V, da Lei

Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade

Fiscal (LRF) -, como parte integrante do Anexo de Metas Fiscais que compõe o

Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A renúncia de receita aqui demonstrada atende à definição do art. 14, § 1º, da LRF:

“a renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de

isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de

cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros

benefícios que correspondam a tratamento diferenciado”.

A LRF define também que a concessão ou ampliação de incentivo fiscal do qual

decorra renúncia de receita deve atender alternativamente a um dos seguintes

critérios: estar prevista na projeção orçamentária constante das metas fiscais

estipuladas ou, em caso negativo, ser acompanhada de medida de compensação, de

forma a não comprometer tais metas.

O demonstrativo segue o modelo anteriormente adotado de separar em 2 grupos os

benefícios tributários, um com distinção dos benefícios consolidados, existentes até
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2008, e outro com separação dos benefícios aprovados e os prorrogados a partir de

2009, com projeção de impactos para 2010, 2011 e 2012.

As renúncias do primeiro grupo se distribuem nas modalidades de isenção, crédito

presumido, redução de base de cálculo, incentivo à cultura e anistia, instituídas, em

sua maioria, por aprovação via CONFAZ – Conselho de Política Fazendária -, nos

moldes e limites definidos pela Lei Complementar nº 24, de 07.01.1975. Tiveram

como propósito o incentivo à produção, comercialização e consumo em seguimentos

e produtos considerados essenciais ou estratégicos, social ou economicamente, e

não interferem no equilíbrio da previsão orçamentária.

O segundo grupo, contendo os novos benefícios ou prorrogações, aprovados com

observação dos requisitos da LRF, atende às diretrizes a seguir, consoante

interpretação da Superintendência de Tributação da Secretaria de Fazenda de Minas

Gerais:

- Os benefícios ou incentivos fiscais dos quais decorre renúncia de receita não

abrangem todo o universo de desonerações. Não são levados em conta, por

exemplo, os benefícios concedidos no meio da cadeia entre a produção e o consumo,

dado que há recuperação na etapa ou etapas subseqüentes, anteriores ao consumo;

- Renunciar envolve dispor com autonomia, ou seja, com liberdade de dispor. Desse

modo, não se incluem no grupo os benefícios heterônomos impostos

independentemente da vontade do Ente tributante, tais como as desonerações e

manutenções de crédito da Lei Complementar 87/96 e o tratamento favorecido à

microempresa e empresa de pequeno porte, por imposição da Constituição da

República;

- Outra restrição a considerar é que a Lei de Responsabilidade Fiscal faz menção

apenas a benefícios concedidos em caráter não geral ou que impliquem em redução

discriminada de tributos. Dessa forma, benefícios que não exijam aplicação

individualizada mediante requerimento (concedidos em caráter geral) e que não se

destinem a - classe determinada de contribuintes, não são compreendidos como

renúncia de receita. São excluídas, portanto, desse grupo, as isenções concedidas

em caráter geral.
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Dentro dos critérios estabelecidos, o segundo grupo inclui os seguintes benefícios

ou incentivos que efetivamente correspondem à renúncia de receita promovida pelo

Estado de Minas Gerais (concedidos ou prorrogados em 2009 e com vigência

prevista também para 2010):

I – redução de saldo devedor nas operações internas de leite de que trata o art. 20-I

da Lei nº 6.763/75.

Trata-se de benefício fiscal em caráter não-geral;

II - redução de carga tributária de que trata o inciso III do art. 10 da Lei nº.

14.937/2003.

Trata-se de redução discriminada de alíquota;

III - crédito presumido de que trata o inciso XXXII, artigo 75 do RICMS/02;

IV – não exigência de créditos tributários de que trata o art. 7º do Decreto n°

45.030/2009;

V – ampliação relativa à concessão de desconto para pagamento de crédito

tributário inscrito em dívida ativa de que trata o § 1º, art. 1º do Decreto nº

44.615/2007;

VI – redução de base de cálculo de que trata o item 50, Anexo IV do RICMS/02.

Trata-se de redução de base de cálculo em caráter não-geral;

VII – ampliação do crédito presumido de que trata o inciso X do art. 75 do

RICMS/02 (inciso I, art. 2º do Decreto nº 45.082/2009).

1. Renúncias consolidadas

As projeções e estimativas da renúncia tributária consolidada, e seu impacto para

os exercícios de 2010 a 2012, estão representadas na tabela 1. Para 2010 esse

grupamento, colocado aqui para efeito estatístico, atinge o montante de R$ 2.280.978

mil, o que corresponde a 9,6% do ICMS e a 7,8% da receita tributária estimadas para

o exercício.

* - A Tabela 1, que apresenta a estimativa de renúncia de receita por modalidade e

tributo para o período 2010 a 2012, foi publicada no “Diário do Legislativo” de

21.5.2009.
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A tabela 2, versando sobre as renúncias específicas do ICMS, totaliza as renúncias

nessa modalidade em R$ 2.180.543 mil para o exercício de 2010, que representam

95,6% das desonerações consolidadas.

* - A Tabela 2, que apresenta a estimativa de renúncia de receita do ICMS por

modalidade para o período 2010 a 2012, foi publicada no “Diário do Legislativo” de

21.5.2009.

2. Novas Renúncias

As tabelas 3 e 4 evidenciam as renúncias a partir de 2009, aprovadas com

observação dos condicionantes do art. 14, incisos I e II, da Lei de Responsabilidade

Fiscal.

* - A Tabela 3, que apresenta a estimativa de renúncia de receita dos novos

benefícios tributários para o período 2010-2012, foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 21.5.2009.

* - A Tabela 4, que apresenta a estimativa de renúncia de receita dos novos

benefícios de ICMS por modalidade para o período 2010-2012, foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 21.5.2009.

As novas concessões atingem o montante de R$ 110.470 mil para o exercício de

2010, correspondendo a 0,46% do ICMS estimado para o exercício.

3. Perdas de Arrecadação

Convencionou-se apresentar ainda no presente demonstrativo os efeitos dos

benefícios tributários concedidos por interesse de política nacional, também

denominados de benefícios heterônomos, aprovados por legislação de aplicação

nacional e independentes da decisão das unidades federadas.

Tais benefícios estão apresentados na tabela 5 e totalizam em 2010 perdas no

montante de R$ 3.162.591 mil para Minas Gerais, com o impacto equivalente a 13,3%

do ICMS estimado para o mesmo exercício.

* - A Tabela 5, que apresenta a estimativa para os exercícios de 2010 a 2012 das

perdas tributárias referentes a exportações isentas pela Lei Kandir, créditos de

produtos industrializados e Simples nacional, foi publicada no “Diário do Legislativo”

de 21.5.2009.
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Os benefícios apurados nessa modalidade se referem às desonerações da Lei

Kandir, à concessão de créditos de ICMS nas exportações de produtos

industrializados e ao Simples Nacional. Observa-se que as concessões na área da

exportação afetam de forma desproporcional as unidades da federação que possuem

maior participação no esforço de exportação do país, a exemplo de Minas Gerais, e

que não são ressarcidas na mesma proporção de suas perdas.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2010

ANEXO II – METAS FISCAIS

ANEXO II. 8 - DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS

OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em seu § 2º, inciso V, do art. 4º,

determina a inclusão, no Anexo de Metas Fiscais, do demonstrativo da margem de

expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado (DOCC). Para efeito do

atendimento desse dispositivo, considera-se despesa obrigatória de caráter

continuado a despesa corrente derivada de Lei ou Ato Administrativo Normativo, que

fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período com duração

superior a dois exercícios (Art. 17, caput). A referida norma, no § 1º do art. 17,

determina ainda, que os atos que criarem ou aumentarem as despesas mencionadas

acima devem evidenciar a origem dos recursos para seu custeio.

A Lei Complementar nº 101 define no art. 17, despesa obrigatória de caráter

continuado (DOCC) como “a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou

ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução

por um período superior a dois exercícios”.

Por recomendação da Auditoria Geral do Estado, para efeito do cumprimento desse

dispositivo legal foram consideradas somente as despesas obrigatórias decorrentes

de atos normativos ou lei a serem instituídos, isto é, que ainda não tenham

determinação legal vigente.

O § 3º do art. 17 estabelece, ainda, a definição para “aumento permanente de

receita” aquele proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo,

majoração ou criação de tributo ou contribuição. Nesses termos, como ocorrido em

2009, a estimativa considera como aumento permanente de receita apenas o
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acréscimo da arrecadação decorrente da ampliação da base de cálculo do ICMS.

Este, por sua vez, toma como referência a previsão do crescimento percentual do

Produto Interno Bruto – PIB de 3,5% para 2010.

Para as deduções da receita foram consideradas: as transferências constitucionais,

as transferências ao FUNDEB e as despesas vinculadas à arrecadação da receita.

Desta forma, chega-se ao saldo efetivo do aumento permanente da receita.

Pela análise do tabela 9 a seguir, observa-se que não existe margem de expansão

das despesas obrigatórias de caráter continuado. Isso ocorre em virtude do

acréscimo estimado daquela já existente, para o exercício em questão, consumir a

expansão da receita prevista para o ano. Isto significa que o pagamento do prêmio de

produtividade consumirá o referido aumento de receita.

* - A Tabela 9, que apresenta a margem de expansão das despesas obrigatórias de

caráter continuado, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.5.2009.

ANEXO III

RISCOS FISCAIS

LDO 2010

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRAIS – 2010

ANEXO III - RISCOS FISCAIS

(Art. 4º, § 3º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000)

Em cumprimento ao art. 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000, o

presente Anexo conceitua e classifica os riscos fiscais, avalia os passivos

contingentes, e procura identificar e contextualizar condicionantes que possam afetar

as contas públicas.

Os riscos fiscais compreendem a frustração da receita corrente em relação às

metas fixadas, além da expansão da dívida e da despesa acima das previstas.

1 - Riscos impactantes na Receita

Os riscos orçamentários dizem respeito aos desvios entre os parâmetros adotados

nas projeções das variáveis utilizadas na estimativa da receita tributária estadual

(variação das atividades econômicas (PIB), variação do nível de preços (IPCA) e

alterações na legislação tributária) e os valores de fato observados ao longo do

período compreendido pelas diretrizes orçamentárias.
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Os principais riscos sobre a receita tributária estadual incidem sobre o desempenho

do ICMS, que representa maior parcela das disponibilidades estaduais. Essa fonte de

receita, por sua vez, se desdobra em recolhimentos sujeitos a variações distintas de

preços: (i) condicionados por preços administrados e outro (ii) vinculados ao

comportamento dos preços de mercado.

De modo geral, estima-se que 1,0% de variação positiva ou negativa no Produto

Interno Bruto-PIB provoque uma alteração da mesma natureza de aproximadamente

0,47% na arrecadação, em função do PIB englobar um conjunto expressivo de bens e

serviços não sujeitos à incidência do ICMS. Para 2010, de acordo com Banco Central,

a expectativa (Boletim Focus/Bacen, 17.04.09) é de crescimento do PIB de 3,5%.

Entretanto, no primeiro quadrimestre de 2009, há incertezas quanto ao impacto mais

ou menos positivo da crise financeira internacional sobre o cenário econômico do país

para os meses subseqüentes e, consequentemente, para o próximo exercício. Nesse

sentido, as previsões do mercado indicam, de um lado, queda de -0,49% (abril/09),

enquanto o Governo Federal prevê crescimento de 2,0% e o Fundo Monetário

Internacional – FMI estima resultado negativo de -1,3%.

Estimativas apontam que uma variação positiva ou negativa de 1,0% dos preços de

mercado (IPCA) deve induzir uma oscilação de cerca de 0,97% da arrecadação.

Quanto aos cenários para 2010, há maior convergência dos analistas, em razão dos

efeitos da queda da taxa de juros e da redução do nível de atividades sobre o nível de

preços. A expectativa do mercado é de que, em 2010, o IPCA atinja 4,40%, o IGP-DI,

4,50% e dos preços administrados, 4,20%.

Os setores econômicos sujeitos à incidência de ICMS, cujos preços são

administrados, englobam combustíveis, energia elétrica e telecomunicações

(40,9%do total do ICMS). Trata-se de insumos primordiais à atividade econômica e,

portanto, diretamente sensíveis à evolução do nível de atividade econômica. Energia

elétrica e telecomunicações têm suas tarifas reajustadas anualmente a partir de uma

associação de fatores aliados à variação observada de índices de preços e índices

específicos ligados aos custos operacionais e financeiros das empresas de diversos

setores. O ajuste de preços do setor combustíveis encontra-se também condicionado
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pelo preço internacional de petróleo e pela taxa de câmbio vigente, não havendo

expectativa de alterações significativas no próximo período.

Cinqüenta e nove por cento e um décimo (59,1%) da arrecadação de ICMS

encontram-se sujeitos à variação de preços de mercado, estando seu desempenho

influenciado pela evolução dos índices de preços ao consumidor. Para o exercício em

curso, os analistas prevêem convergência do comportamento dos preços no atacado

com os preços ao consumidor, o que deverá representar maior estabilidade do

desempenho da arrecadação em relação a essa variável. Essa parcela, entretanto,

envolve importantes segmentos como Veículos Automotores, Minerais, Siderurgia,

Operações de Importação, que totalizam 14,38% dos recolhimentos, cujo

comportamento em relação à crise financeira internacional nos meses vindouros terá

visível impacto sobre a evolução da arrecadação.

Os riscos devidos a possíveis alterações da legislação tributária residem na

Reforma Tributária prevista na Proposta de Emenda Constitucional - PEC 31-A de

2007, a qual substituiu a PEC 233/2008 que tramitava até meados de 2008. A PEC

31-A apresentada pelo Governo Federal prossegue na mesma direção da anterior,

prevendo a substituição de três tributos federais (PIS, Cofins e Salário Educação) por

um Imposto sobre o Valor Agregado Federal - IVA-F, incorporando a Contribuição

Social sobre o Lucro Líquido – CSLL ao Imposto de renda de Pessoas Jurídicas -

IRPJ, substituindo a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE por

repasse para aplicação em infra-estrutura de transporte e mantendo o ICMS com

ênfase na tributação no destino com algumas alterações em sua dinâmica atual, além

de alterar os coeficientes do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, Fundo de

Participação dos Estados – FPE, Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional –

FNDR, o Fundo de Ressarcimento das Exportações – FPEX (LC87/96) e o Auxílio às

Exportações, que passarão a se denominar Fundo e Equalização das Receitas –

FER.

As mudanças previstas na PEC 31-A/07 afetam os fundos, o princípio de

lançamento do ICMS, os critérios para aproveitamento de créditos no ICMS e a

incidência do ICMS sobre alguns produtos. No caso dos fundos, as alterações de

coeficientes propostas não implicarão em impacto negativo no curto prazo, em razão,



____________________________________________________________________________
801

principalmente, do aumento da base de cálculo do FPM e do FNDR. Somente a

parcela referente à compensação da desoneração das exportações (LC 87/96, Auxílio

às Exportações) deixará de integrar as compensações após 19 anos de vigência da

Reforma.

De acordo com art. 6º, I, e o art. 1º da PEC 31-A/07, que altera o art. 155, § 2º, VII,

"b" da CF de 1988 e da PEC, o princípio de lançamento do ICMS será alterado da

“origem” para o “destino”, ficando os Estados na origem das operações com o direito

à incidência de alíquota de 2,0% (dois por cento). Considerando-se os dados da

balança interestadual de Minas Gerais em 2007, estima-se que as perdas deverão

chegar a 1,7% (um por cento e sete centésimos) da arrecadação de ICMS em 2010.

Em relação aos créditos do ICMS, a PEC 31-A/07 postergou para o 9º ano de sua

vigência o aproveitamento de créditos referentes a entradas de bens de uso e

consumo, mas garantiu o aproveitamento dos créditos referentes a energia elétrica e

serviços de comunicação, o que deverá representar perdas anuais, respectivamente,

de R$ 36,451 milhões e R$ 15,380 milhões.

De acordo com o art. 1º da PEC 31-A/07, que altera o art. 155, § 2º, XIII, "j" da CF

de 1988, será permitido também, após 120 dias para pronunciar pela Administração

Tributária, o aproveitamento pelo contribuinte dos saldos credores do imposto,

promovendo-se tratamento diferenciado daqueles que utilizem emissão eletrônica de

documento fiscal e escrituração por sistema digital. Isto significará a redução de R$

1,959 bilhão da arrecadação.

A PEC 31-A/07 altera ainda a incidência do ICMS sobre diversos produtos

relevantes. Ela prevê a não incidência do ICMS nas operações com produtos da

cesta básica, o que deverá resultar em perdas de R$ 707,7 milhões. A tributação na

operação interestadual com petróleo e seus derivados e energia elétrica deverá ser

reduzida a 2%, com impacto de –R$ 109,38 milhões, e a alíquota do álcool hidratado

para 12%, implicando perdas de R$ 251,05 milhões.

2 – Riscos nas Despesas

Como mais uma iniciativa no controle das despesas estaduais e na mitigação de

riscos, o Governo do Estado de Minas Gerais estabeleceu em seu plano estratégico

definido no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI um área de
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resultados voltada exclusivamente para a Qualidade Fiscal. Além dos programas

elaborados para o melhor gerenciamento da receita, estão estabelecidos programas

de qualidade do gasto. Assim, o Governo vem desenvolvendo iniciativas no intuito de

monitorar permanentemente as despesas estaduais de modo a manter o equilíbrio

fiscal. Um exemplo dessa iniciativa é o acompanhamento das despesas definidas a

partir de uma carteira de elementos/itens em que são estabelecidas metas para cada

órgão/entidade com vistas à redução das despesas de manutenção da máquina

pública. Desta forma, a execução das despesas programadas não vêm se

constituindo como risco para as contas estaduais.

3 – Riscos de passivos contingentes

Ao contrário das despesas programadas, a efetivação de passivos contingentes

pode vir a representar risco para a gestão orçamentária estadual. Entre os riscos com

estas características encontram-se os passivos contingentes relativos às ações

movidas contra a Administração Pública Estadual. A identificação destes riscos se faz

a partir do levantamento pela Advocacia Geral do Estado das ações que tramitam na

justiça e que poderão impactar o Tesouro Estadual. Com efeito, as providências

foram definidas a partir da anulação de crédito orçamentário, seja da Reserva de

Contingência, constituída para o atendimento de passivos contingentes e outros

riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme estabelecido na alínea “b” do inciso III

do art. 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, ou da anulação de créditos de

despesas discricionárias. As despesas discricionárias são aquelas não amparadas

por nenhum dispositivo legal e que podem ter intervenção direta pelo Estado. Nesse

sentido, os ajustes são feitos a partir da redução de despesas com a manutenção

com a máquina pública, por exemplo.

No quadro abaixo está levantado o passivo contingente judicial sem qualquer

distinção de nível de risco. Dessa forma, as contramedidas serão aquelas que já

utilizamos com passivos desta natureza. Durante todo exercício financeiro surgem

ações transitadas em julgado que vão além dos precatórios devidamente orçados,

principalmente requisições de pequeno valor. Quando isso ocorre lançamos mão da

anulação de crédito da Reserva de Contingência ou de despesas que causem menor

impacto à prestação do serviço público.  Vale lembrar que a Advocacia Geral está
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sempre presente nas negociações de forma a amenizar o impacto de sentenças

desta natureza.

* - A tabela contendo o demonstrativo de riscos fiscais e providências foi publicada

no “Diário do Legislativo” de 21.5.2009.

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do art.

204 do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM N° 360/2009*

Belo Horizonte, 18 de maio 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

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Governador Valadares o imóvel

que especifica.

A Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, acolhendo solicitação do

Município de Governador Valadares, encaminha-me proposta de doação de imóvel

estadual que vem sendo utilizado pela sua autarquia municipal Serviço Autônomo de

Água e Esgoto - SAAE, que instalou e mantém no local uma estação receptora de

águas.

A transferência do imóvel àquele Município virá possibilitar a ampliação dos

serviços da aludida estação, a fim de atender ao crescente desenvolvimento urbano

de Governador Valadares.

O Estado não tem planos para aproveitamento do imóvel, razão por que se revela

de inegável interesse público a sua incorporação ao patrimônio daquele Município.

São estas as razões que me levam a solicitar a aprovação do projeto.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.338/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Governador Valadares o imóvel

que especifica.
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Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Governador

Valadares o imóvel constituído pelos lotes 01 a 17, com área de 7.595,00m², situado

na quadra no 114, da Av. Washington Luiz, Bairro Santa Rita (Boa Vista), no

Município de Governador Valadares, registrado sob o nº 28.977, livro 3-AE, fls. 68, no

Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Governador Valadares.

Parágrafo único - Este imóvel destina-se exclusivamente à regularização da área e

à ampliação da estação receptora de água do Serviço Autônomo de Água e Esgoto -

SAAE.

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

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto orginal.

“MENSAGEM Nº 361/2009*

Belo Horizonte, 18 de maio de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia

Assembleia Legislativa, o projeto de lei incluso, que dá a denominação de Escola

Estadual Capitãozinho Maxakali, de ensino fundamental, à Escola Estadual de Ensino

Fundamental localizada na Reserva Indígena Maxakali do “Pradinho”, no Município

de Bertópolis.

O projeto encaminhado tem o objetivo de prestar homenagem à memória do

Capitãozinho Maxakali que desempenhou um papel muito importante nas

comunidades indígenas, defendendo seus ideais e interesses, destacando-se entre

todos os demais líderes.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu elevado apreço e

distinta consideração.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

Justificação: O presente projeto de lei propõe que seja dada a denominação de

Escola Estadual Capitãozinho Maxakali, de ensino fundamental, à Escola Estadual de
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Ensino Fundamental, localizada na Reserva Indígina Maxakali do “Pradinho”, no

Município de Bertópolis.

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

Estadual de Ensino Fundamental que, em reunião realizada no dia 04/03/2009,

homologou, pela unanimidade dos votos, a indicação do nome Escola Estadual

Capitãozinho Maxakali, para denominação da referida unidade de ensino.

Capitãozinho Maxakali nasceu no Município de Bertópolis, filho de líderes indígenas

da aldeia. Construiu sua história conquistando o respeito e a consideração de todos

os Maxacalis, desempenhando um papel muito importante nas comunidades

indígenas, defendendo seus ideais e interesses, destacando-se entre todos os

demais líderes.

O homenageado nasceu em 26/12/1898 e faleceu em 28/10/1997.

Cumpre registrar que, no Município de Bertópolis, 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, 17 de abril de 2009.

Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 3.339/2009

Dá denominação de Escola Estadual Capitãozinho Maxakali, de ensino

fundamental, à Escola Estadual de Ensino Fundamental localizada na Reserva

Indígena Maxakali do “Pradinho”, no Município de Bertópolis.

Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Capitãozinho Maxakali, de ensino

fundamental, a Escola Estadual de Ensino Fundamental localizada na Reserva

Indígena Maxakali do “Pradinho”, no Município de Bertópolis.

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



____________________________________________________________________________
806

- 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.

OFÍCIOS

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão, encaminhando o

Demonstrativo de Execução dos Programas Sociais da Secretaria de que é titular,

referente ao exercício de 2008. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os

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

Interno.)

Do Sr. Jacques Eduardo Vilaça, Presidente em exercício da entidade A Nova

Associação dos Profissionais de Centro de Formação de Condutores do Estado de

Minas Gerais - Anaspro CFC-MG -, prestando informações relativas a requerimento

da Comissão de Transporte, encaminhado pelo Ofício no 791/2009/SGM. (- 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:

PROJETO DE LEI Nº 3.340/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Portadores de

Necessidades Especiais de Lagamar-MG - Upael -, 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

Portadores de Necessidades Especiais de Lagamar-MG - Upael -, com sede nesse

Município.

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

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2009.

Elmiro Nascimento
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Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Portadores de Necessidades

Especiais de Lagamar-MG - Upael - é uma entidade civil sem fins lucrativos e de

duração indeterminada. Destaca-se entre as finalidades da entidade a de assegurar

os direitos sociais das pessoas portadoras de necessidades especiais, criando

condições para sua autonomia, inclusão social e educacional e participação efetiva na

sociedade. Para tanto, promove ações de prevenção, habilitação e reabilitação, de

modo a criar novas oportunidades para seus assistidos e a protegê-los socialmente.

A entidade foi fundada em 27/8/2007, e sua diretoria é constituída por pessoas de

reconhecida idoneidade, que desenvolvem atividades voluntárias.

Considerando-se a importância das atividades exercidas pela Associação, espero

contar com o apoio dos ilustres Deputados à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.341/2009

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

Varjão de Minas - Apae de Varjão de Minas -, 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 Varjão de Minas - Apae de Varjão de Minas -, com sede nesse

Município.

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

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2009.

Eros Biondini

Justificação: É inegável a importância das Associações de Pais e Amigos dos

Excepcionais no processo de inclusão das pessoas portadoras de deficiência,

especialmente mental, assegurando-lhes o pleno exercício da cidadania.

Não é diferente no Município de Varjão de Minas, onde a Apae coordena e executa

programas em sintonia com a Federação Nacional das Apaes e com a Federação das

Apaes do Estado, promovendo, assegurando e defendendo o progresso, o prestígio,
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a credibilidade e a unidade orgânica e filosófica desse movimento, que tanto tem

auxiliado a sociedade mineira na defesa dos direitos do portador de deficiência.

No âmbito municipal, promove diversas atividades de interesse desse segmento,

como a divulgação de informações e publicações técnicas especializadas, a

conscientização da comunidade e das instituições sobre a importância das ações

voltadas ao atendimento da pessoa com deficiência e o estabelecimento de parcerias

no mercado de trabalho para possibilitar a habilitação e a colocação de seus

beneficiados.

Diante dessas considerações, esperamos contar com o apoio dos nobres pares à

aprovação deste projeto de lei, que pretende declarar a Apae de Varjão de Minas 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 3.342/2009

Declara de utilidade pública o Centro Educacional da Criança e do Adolescente -

Ceca -, com sede no Município de Pavão.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Educacional da Criança e do

Adolescente - Ceca -, com sede no Município de Pavão.

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

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2009.

João Leite

Justificação: O Centro Educacional da Criança e do Adolescente - Ceca -, fundado

em 23/12/95, com sede no Município de Pavão, é uma sociedade civil, sem fins

lucrativos, que tem como objetivo precípuo promover o desenvolvimento integral das

crianças e a defesa da família, atuando principalmente nas áreas da educação, saúde

e esportes.

Tem como missão a busca de soluções que contribuam para a melhoria das

condições de vida da população, razão pela qual acreditamos que o reconhecimento

da entidade como sendo de utilidade pública estadual fortalecerá o trabalho que vem
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sendo realizado. Dessa forma, conto com o apoio dos nobres colegas à aprovação

deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.343/2009

Declara de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo de Conselheiro Pena, com

sede no Município de Conselheiro Pena.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo de

Conselheiro Pena, com sede no Município de Conselheiro Pena.

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

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2009.

José Henrique

Justificação: O Lar São Vicente de Paulo de Conselheiro Pena, entidade mantida

pela Sociedade de São Vicente de Paulo e situada na Praça Fortaleza, Bairro

Operários, se encontra em contínuo e regular funcionamento desde fevereiro de

1956.

A referida instituição, denominada simplesmente Lar, tem por finalidade a prática da

caridade cristã no campo da assistência social e da promoção humana, visando

especificamente a manter estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas de

ambos os sexos, em boas condições de saúde física e mental, proporcionando

assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, visando à preservação de

sua saúde. Além disso, presta assistência gratuita aos reconhecidamente pobres, de

acordo com suas possibilidades e o estabelecido na legislação em vigor.

Com base no exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres pares para a

aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 3.344/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais Intermunicipal

João Clemente Neto - Aprijoclen -, com sede no Município de Carmo do Cajuru.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais

Intermunicipal João Clemente Neto - Aprijoclen -, com sede no Município de Carmo

do Cajuru.

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

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2009.

Neider Moreira

Justificação: A Associação dos Produtores Rurais Intermunicipal João Clemente

Neto - Aprijoclen -, fundada em 15/12/2007 no Município de Carmo do Cajuru, atende

a todos os requisitos da Lei nº 15.430, de 2005, e tem como finalidades integrar os

produtores rurais, conscientizá-los de suas potencialidades, obrigações e direitos,

desenvolver atividades que visem ao progresso cultural, social e econômico de seus

associados e representar os interesses destes perante o poder público e as entidades

constituídas, reivindicando os melhoramentos que a comunidade demandar, entre

outras.

Em face do exposto, apresento este projeto de lei para apreciação de meus nobres

pares.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.345/2009

Dispõe sobre a obrigatoriedade de que sejam digitalizadas ou apresentadas através

de outros processos mecânicos ou eletrônicos as receitas prescritas por médicos,

dentistas, veterinários, agrônomos e outros profissionais em relação aos quais a lei

preveja o uso de receituário.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Serão digitalizadas ou apresentadas através de outros processos

mecânicos ou eletrônicos as receitas prescritas por médicos, dentistas, veterinários,
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agrônomos e outros profissionais em relação aos quais a lei preveja o uso de

receituário.

Art. 2º - As receitas deverão ser apresentadas em impresso próprio do profissional,

da clínica, do hospital ou do órgão público onde ele preste serviços, carimbadas com

seu nome e número de registro no respectivo conselho e assinadas.

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

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2009.

Ivair Nogueira

Justificação: É público e notório, já tendo sido comprovado por diversas pesquisas,

que não raras vezes ocorrem erros na leitura de receitas emitidas de próprio punho

pelos profissionais em relação aos quais a lei exige a emissão de receituário para

aquisição de medicamentos. Tais erros ocasionam a compra de produtos que podem

comprometer a saúde dos usuários e até mesmo sua própria vida. Dessa forma, com

a aprovação deste projeto, estaremos contribuindo para melhoria e racionalização

dos serviços prestados por drogarias e congêneres.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.873/2008, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.346/ 2009

Declara de utilidade pública o Centro de Apoio aos Necessitados - Chuvas de

Bençãos, com sede no Município de Sete Lagoas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Apoio aos Necessitados -

Chuvas de Bençãos.

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

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2009.

Adalclever Lopes

Justificação: O Centro de Apoio aos Necessitados - Chuvas de Bençãos, com sede

no Município de Sete Lagoas, é uma sociedade sem fins lucrativos. O principal

objetivo da entidade é a prestação de assistência social ao necessitado, sem
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discriminação de cor, raça, religião, sexo ou idade, visando à melhoria da qualidade

de vida e à proteção aos idosos desamparados pela família.

Sendo assim, espera o signatário receber dos nobres pares a aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.347/2009

Declara de utilidade pública o Clube Olímpico e Recreativo Amaro Lanari, com sede

no Município de Coronel Fabriciano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Clube Olímpico e Recreativo Amaro

Lanari, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

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

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2009.

Cecília Ferramenta

Justificação: O Clube Olímpico e Recreativo Amaro Lanari é uma entidade sem fins

lucrativos, com personalidade jurídica própria e prazo de duração indeterminado. O

Clube tem como finalidade a prática e o desenvolvimento do desporto amadorista, a

recreação, o lazer, e o desenvolvimento cultural e ambiental. Também desenvolve

projeto socioeducativo de assistência social incentivado junto a organismos públicos

reconhecidos por legislação específica.

Diante do exposto, julgamos mais que procedente a concessão do 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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.348/2009

Torna obrigatória a inscrição nos uniformes dos alunos das escolas da rede pública

estadual nas quais se exige o uso de uniformes, da seguinte frase: “Não use drogas”

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Ficam obrigadas as escolas da rede pública estadual nas quais se exige o

uso de uniformes a fazer constar no uniforme de seus alunos a seguinte frase: “Não

use drogas”.

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

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2009.

Dinis Pinheiro

Justificação: Tudo o que for possível deve ser feito para estimular o jovem a não se

envolver com as drogas.

As campanhas sob forma escrita, visual, ou outras, sempre serão insuficientes,

visto os grandes atrativos de que os traficantes se valem para atingir os usuários de

drogas.

Por isso temos de tentar massacra-los com informações e campanhas contra as

drogas, mostrando claramente os seus imensos malefícios e consequências.

Como legislador, tenho o dever de preservar a unidade familiar, tenho o dever e a

obrigação de lutar sem descanso contra este mal que vem tentando destruir os lares

e a sociedade mundial.

Para preservar os direitos da família e dos cidadãos de Minas Gerais apresento

este projeto de lei e conto, pelo exposto, com o apoio dos nobres pares para sua

aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 3.803/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Afonso José de Andrade por ter sido homenageado

com o Título de Honra ao Mérito pela Câmara Municipal de Sarzedo.

Nº 3.804/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Paulo Arnoldo Junqueira por ter sido homenageado

com o Título de Honra ao Mérito pela Câmara Municipal de Sarzedo. (- Distribuídos à

Comissão de Administração Pública.)

Nº 3.805/2009, do Deputado Delvito Alves, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Hélio Oscar Machado por sua eleição para Presidente do
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Sindicato dos Produtores Rurais de Unaí, extensivas aos demais membros da

Diretoria.

Nº 3.806/2009, do Deputado Delvito Alves, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Irmo Casavechia pelo excelente trabalho realizado como

Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Unaí. (- Distribuídos à Comissão

de Política Agropecuária.)

Nº 3.807/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Circolo Trentino di Ouro Fino e com os Srs. Rino

Zandonai, Luigi Zorthea, Giovanni Battista Lenzi e José Eraldo Stêncio pelos valiosos

serviços prestados à comunidade ouro-finense, em especial pela construção do

Centro de Hidroterapia. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 3.808/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Escola Estadual Bueno Brandão, de Três Corações,

pelo transcurso de seu centenário. (- À Comissão de Educação.)

Nº 3.809/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e com a

Associação Comercial de Minas pela celebração de convênio de cooperação para

abertura de crédito às empresas. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 3.810/2009, do Deputado Ruy Muniz, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Álvaro Augusto Teixeira da Costa por sua posse como

Presidente do Condomínio Acionário das Emissoras e Diários Associados.

Nº 3.811/2009, do Deputado Ruy Muniz, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Edison Zenóbio por ter sido designado Cabecel do

Condomínio Acionário das Emissoras e Diários Associados. (- Distribuídos à

Comissão de Transporte.)

Nº 3.812/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Esportes pedido de providências para a realização de

estudos visando à criação de ouvidorias da juventude. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 3.813/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Meio Ambiente e ao Presidente da Copasa-MG pedido

de providências para que seja avaliada a validade de estabelecimento de parceria
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formal para a preservação ambiental da Serra do Rola Moça, em razão dos

empreendimentos e propriedades das empresas Vale e Vallourec & Mannesmann na

região.

Nº 3.814/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Meio Ambiente, à Diretora-Geral do Instituto Mineiro

de Gestão das Águas e ao Diretor-Geral do Instituto Estadual de Florestas pedido de

providências para que se agilize o processo de regulamentação da Lei n° 17.727, de

2008, que cria incentivo financeiro para pagamento de serviços ambientais no Estado

- Bolsa Verde.

Nº 3.815/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Meio Ambiente pedido de providências para a adoção

de medidas para a redução da emissão de gases de efeito-estufa, para a eficiência

energética e para ações de mitigação da mudança climática, com a devida

capacitação de pessoal.

Nº 3.816/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente pedido de

providências para a intensificação da fiscalização ambiental, em especial da referente

à emissão de gases industriais, à extração mineral, à emissão de poluentes por

veículos automotores e ao controle de áreas contaminadas.

Nº 3.817/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Diretor-Geral do Instituto Estadual de Florestas pedido de

providências para que sejam ampliadas as ações que tenham como finalidade a

expansão das áreas de vegetação nativa nos biomas mata atlântica e cerrado,

mediante as ações que menciona.

Nº 3.818/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Desenvolvimento Econômico pedido de providências

para a captação de investimentos em unidades de reciclagem e formação de redes

de coleta de óleos vegetais a serem usados para fins culinários, em especial na

Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Nº 3.819/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente pedido de
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providências para que sejam estendidas à região do Rio Doce as ações de promoção

da não geração, reaproveitamento, reciclagem e disposição adequada de resíduos

sólidos desenvolvidas pelo Estado na região central de Minas Gerais.

Nº 3.820/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Meio Ambiente pedido de providências para que

sejam intensificadas as ações de incentivo à utilização otimizada de recursos

naturais, em especial da água, e à redução da geração de efluentes por indústrias.

Nº 3.821/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Meio Ambiente pedido de providências para que

sejam adotadas ações de valorização profissional dos técnicos do Sistema Estadual

de Meio Ambiente como forma de evitar evasão desses profissionais para a iniciativa

privada. (- Distribuídos à Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 3.822/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Ciência e Tecnologia pedido de providências para a

realização de estudos com vistas à expansão da Unimontes para os Vale do

Jequitinhonha e do Rio Doce, com a oferta de cursos superiores de acordo com o

perfil socioeconômico dessas regiões e com a instalação de centros de pesquisa.

Nº 3.823/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Ciência e Tecnologia pedido de providências com

vistas à realização de estudos para a implantação de novas unidades da rede de

Telecentros na região central.

Nº 3.824/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Ciência e Tecnologia pedido de providências para a

realização de estudos sobre os Núcleos de Inovação Tecnológica de universidades e

instituições de pesquisa, com a finalidade de avaliar a possibilidade de atuação do

Estado como incentivador da participação de empresas nesse sistema.

Nº 3.825/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Ciência e Tecnologia pedido de providências para que

analise a possibilidade de promoção de evento internacional de biotecnologia com

vistas ao desenvolvimento científico e tecnológico desse setor no Estado. (-

Distribuídos à Comissão de Educação.)
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Nº 3.826/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Ciência e Tecnologia pedido de providências para o

desenvolvimento e a consolidação de incubadoras de empresas nas regiões do Norte

de Minas e Rio Doce.

Nº 3.827/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Ciência e Tecnologia pedido de providências para a

promoção da internacionalização das empresas dos APLs de eletroeletrônicos,

softwares e biotecnologia, com vistas à melhoria da competitividade das empresas

mineiras envolvidas. (- Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Nº 3.828/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretária de Educação pedido de providências para a elaboração de

estudos sobre a viabilidade da extensão do Programa de Aceleração da

Aprendizagem aos alunos do ensino médio das regiões do Norte de Minas,

Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce . (- À Comissão de Educação.)

Nº 3.829/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Desenvolvimento Econômico pedido de providências

para a realização de estudos com vistas à implantação de um centro comercial de

artesanato no Médio Jequitinhonha, no entroncamento da BR-116 com a BR-367. (- À

Comissão de Turismo.)

Nº 3.830/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Desenvolvimento Econômico pedido de providências

para promover, em parceria com o setor privado, a reestruturação da malha de

escoamento da produção agrícola e da extração mineral do Estado por meio de

ferrovias e hidrovias. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 3.831/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Desenvolvimento Econômico pedido de providências

para a elaboração de estudos com vistas à capacitação de mão de obra para o setor

de fruticultura na região do Jaíba.

Nº 3.832/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Governo pedido de providências para a elaboração de

estudos com vistas à construção de um matadouro na região dos Municípios de
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Cachoeira Dourada, Ipiaçu e Capinópolis. (- Distribuídos à Comissão de Política

Agropecuária.)

Nº 3.833/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para

investimento de recursos, no âmbito da Ação 1206 - Reforma de Centros

Socioeducativos -, do Programa 004 - Atendimento às Medidas Socioeducativas -, no

Centro Socioeducativo Nossa Senhora Aparecida, em Montes Claros, e para a

ampliação das metas dessa ação. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 3.834/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretária de Turismo pedido de providências para o

desenvolvimento do turismo para idosos, como forma de aumentar a demanda do

setor e favorecer a inclusão social desse segmento da população.

Nº 3.835/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretária de Turismo pedido de apoio à criação de circuito turístico

nos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Cricaré; à restauração e conservação da usina

açucareira em Governador Valadares; à implantação de um centro regional de

convenções em Montes Claros; e à implantação de um centro de referência de arte e

cultura da região do Norte de Minas.

Nº 3.836/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Desenvolvimento Regional pedido de providências

para a elaboração de estudos com vistas à revitalização do Distrito Industrial Coronel

Juventino Dias, na Cidade Industrial de Contagem. (- Distribuídos à Comissão de

Turismo.)

Nº 3.837/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Desenvolvimento Regional pedido de apoio ao

planejamento público no nível municipal como forma de facilitar a adoção de políticas

de defesa social e de ordenamento urbano. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 3.838/2009, da Comissão Extraordinária para o Enfrentamento da Crise

Econômico-Financeira Internacional, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para que seja implementada, para

efeito da celebração de convênios com os Municípios mineiros, a mesma flexibilidade
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adotada pelo PAC quanto à exigência de certidões negativas; para que seja aberta

linha de crédito especial pelo BDMG às cooperativas mineiras; e para que os

convênios do Estado com as prefeituras municipais deixem de exigir a

obrigatoriedade da contrapartida orçamentária própria do Município. (- À Comissão de

Fiscalização Financeira.)

Nº 3.839/2009, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja

encaminhado aos Presidentes da Emater-MG e da Cemig e ao Coordenador Estadual

do Programa Luz para Todos pedido de cópia do cadastro nominal dos possíveis

beneficiários do citado programa. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 3.840/2009, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente da Cemig pedido de providências para o cancelamento

da cobrança das faturas dos beneficiários do Programa Luz para Todos que

receberam os painéis fotovoltaicos, até o pleno funcionamento desses equipamentos.

Nº 3.841/2009, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente da Cemig e ao Coordenador Estadual do Programa Luz

para Todos pedido de providências para que agilizem a celebração de um novo

contrato para atender à demanda total de ligações no Estado. (- Distribuídos à

Comissão de Minas e Energia.)

Nº 3.842/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG pedido de providências para verificar

as instalações do Batalhão de Polícia de Betim, que estaria funcionando

provisoriamente em um imóvel confiscado pelo Poder Judiciário, com uso autorizado

pelo Poder Executivo, e que não contaria com espaço apropriado para guardar as

viaturas. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 3.843/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para a criação de

uma Superintendência de Promoção da Igualdade Racial.

Nº 3.844/2009, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado, ao Secretário de Agricultura, ao Diretor-

Geral do IMA, ao Presidente da Emater - MG e ao Presidente do BDMG pedido de

providências com vistas a um arranjo institucional que facilite e priorize a concessão
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de crédito para os produtores e expositores de queijo-minas artesanal das Ceasas

Minas que tenham aderido ao Termo de Ajustamento de Conduta para regularização

sanitária da produção e comercialização.

Nº 3.845/2009, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado aos Secretários de Agricultura, de Saúde, da Fazenda, ao Procurador-

Geral do Ministério Público e ao Presidente da Faemg pedido de providências para a

celebração de convênio ou a criação de grupo de trabalho com o objetivo de definir e

implementar medidas de controle das fraudes no café produzido, industrializado e

comercializado no Estado.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões de Política

Agropecuária e de Direitos Humanos (2) e dos Deputados Zezé Perrella e Domingos

Sávio.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Participação Popular, de Fiscalização Financeira e de Assuntos Municipais.

Comunicações não Recebidas

- A Mesa deixa de receber a seguinte comunicação:

COMUNICAÇÃO

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr. Almério

Prudêncio de Lima, ocorrido em 14/5/2009, em Patos de Minas. (- Idêntica

comunicação foi apresentada pelo Deputado Hely Tarqüínio.)

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra e agradece a presença, nas galerias, de

Defensores Públicos. A Assembleia Legislativa fica muito honrada com a presença

dos Defensores Públicos, que são os verdadeiros advogados do povo, dos pobres,

enfim, das pessoas que mais precisam. Apesar das dificuldades e dos sacrifícios,

vocês vêm fazendo um trabalho muito bonito e humano no nosso Estado.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Juarez Távora.
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O Deputado Juarez Távora - Sr. Presidente, caros colegas, ocupamos esta tribuna

para manifestar nossa preocupação diante das incertezas que pairam sobre os

repasses de uma importante receita dos Estados e Municípios, a Cide.

Desde maio do ano passado assistimos à queda no repasse da Cide, até a redução

desastrosa no primeiro trimestre deste ano. A recente opção contábil da Petrobras

por um diferente regime de tributação penalizou fortemente os governos estaduais e

municipais. Para se ter uma ideia, caros Deputados, em Minas Gerais, os repasses

da Cide, em 2007, foram de R$180.000.000,00, valor importantíssimo na composição

dos recursos aplicados nos programas estruturadores, como, por exemplo, o Pro-MG

e o Proacesso.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Inicialmente, quero cumprimentá-lo por

abordar esse tema tão importante para os Estados e, de forma mais notada, para

Minas Gerais. Realmente, o governo Aécio Neves assumiu o compromisso de asfaltar

todos os acessos aos Municípios do nosso Estado e quer, ao final de seu mandato,

deixar todos os Municípios mineiros com o acesso asfáltico. Essa manobra contábil

feita pela Petrobras, além de ser uma manobra pouco recomendada para um órgão

com a importância que tem, traz um prejuízo extraordinário para os cidadãos

mineiros. Fico a pensar, Deputado, que o governo federal não cuida de suas

rodovias, não zela por elas. Ora, na medida em que o Governador Aécio Neves se

dispõe a fazer esse trabalho de tamanha importância, essa manobra contábil da

Petrobras, que incide redundantemente sobre a Cide, traz um dano irreparável ao

nosso Estado. V. Exa já disse as cifras. O Estado de Minas recebia

R$180.000.000,00, e haverá redução desse valor para R$12.000.000,00. É um

absurdo o que estão fazendo. Além de ser uma manobra incorreta e irregular nessa

contabilidade da Petrobras - a de reduzir os repasses dos recursos para os Estados -,

Minas Gerais está sendo penalizada por essa ação do governo federal.

Por isso, quero cumprimentá-lo por trazer esse assunto tão importante à baila nesta

tarde. Minas Gerais tem de reagir; nosso Governador reagiu bravamente. Até

entendemos que haja uma perseguição política ao Estado. Conforme ele disse, “não

fica bem para essa estatal tão respeitada ter em sua direção pessoas que fazem uma

manobra dessa natureza”. Isso não se faz. Além de ser irregular essa manobra
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contábil, ela atinge de frente os Municípios de Minas Gerais, prejudicando o

asfaltamento de suas vias.

O Deputado Juarez Távora - Obrigado, Deputado Ademir Lucas, pelas

considerações. Destacarei mais algumas cifras importantes para nós, Deputados,

discutirmos e tomarmos posições.

Em 2008, essa redução se ampliou: o Estado recebeu só R$85.000.000,00. Dizem

que foi por conta da alta do barril de petróleo, que pressionou o preço da gasolina.

Temos de analisar e ver se realmente foi isso que aconteceu. No primeiro trimestre

deste ano os repasses foram de apenas R$3.000.000,00, e, se persistirem essas

receitas - podemos fazer uma projeção, até o final do ano serão R$12.000.000,00 -,

essa cifra será muito inferior ao que foi considerado no Orçamento do Estado para

este ano.

Não devemos iludir-nos e ficar no aguardo de uma rápida CPI instalada, ou da

imediata análise da Receita Federal em relação aos créditos do Imposto de Renda

utilizados pela Petrobras para quitar as suas obrigações com a Cide. É importante

que façamos coro, todos nós, Deputados Rinaldo, Carlos Gomes, Gustavo Valadares,

Carlin Moura, com o nosso Governador Aécio Neves, e que cobremos do governo

federal uma solução política para a recomposição dos repasses da Cide.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado Juarez

Távora. Quero cumprimentar V. Exa. pela lucidez com que faz esse pronunciamento.

Acima de tudo, V. Exa. tem perfil para falar para nós, pois é um empresário bem-

sucedido, com uma vasta experiência no mundo da iniciativa privada, e tem trazido à

Assembleia Legislativa a sua inteligência como grande administrador. Esse caso da

Cide incomoda-nos; o da Petrobras, mais ainda. Não é de hoje que o Governador

Aécio Neves tem discutido e tratado a Cide como prioridade neste país. Falou-se

muito do pacto federativo. Ultimamente o Governador tem cobrado ações maiores da

Cide. Tanto é verdade que esteve em Brasília tratando com outros Governadores e

bancadas, numa discussão correta referente ao Estado de Minas Gerais e à Cide.

Sabemos que a situação da Petrobras, da forma como está, é perversa para Minas

Gerais, que, mais uma vez, está sendo sacrificada. Com os dados na mão, como

muito bem lembrou o Deputado Ademir Lucas e V. Exa, é necessário que nos
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unamos com o Governador, fazendo coro com as suas palavras. É preciso que a

nossa bancada federal e os nossos Senadores cobrem efetivamente, seja de quem

for, essas ações. Hoje temos uma compreensão em relação ao problema da

Petrobras, que nos assusta, que nos amedronta. Minas, mais uma vez, ficará

prejudicada. Não podemos silenciar-nos, em nenhum momento, nem aqui nem na

Câmara Federal. Os parlamentares que têm cobrado ações para as nossas estradas

não podem silenciar. Penso, Deputado Juarez, que precisamos nos fortalecer agora.

Esse é um momento importante. Enquanto presenciamos a CPI da Petrobras, vamos

ver o que efetivamente Minas Gerais cobrará. Conforme o seu relatório, temos um

prejuízo incalculável nos anos 2007 e 2008, e teremos muito mais. Não há ainda

nenhuma projeção de ações para trazer a Minas o que ela tem direito em relação ao

seu eixo rodoviário, conforme a sua manifestação em várias oportunidades ao nosso

Governador Aécio Neves. Vamos discutir essa situação em caráter excepcional,

prioritário e urgente.

Mais uma vez, parabéns pelo pronunciamento.

O Deputado Juarez Távora - Agradeço ao Deputado Dalmo as considerações.

Caros amigos, colegas, se concordarmos com a atual situação, isso significará que

estamos concordando com cortes ou até com a suspensão de projetos ambientais e

programas de infraestrutura de transportes que fundamentaram a instituição dessa

contribuição em 2001. Nesse momento estão em jogo as condições de prosperidade

dos Municípios beneficiados, os empregos, a integridade física, a vida dos mineiros,

dos brasileiros que dependem das obras resultantes desses programas.

Essa opção contábil da Petrobras, ainda que legal - não acredito que o seja -, veio

em péssima hora e tem de ser repensada. Agradeço a todos. O momento é de nos

unirmos e voltarmos a brigar pelos repasses a que temos direito. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Lúcia Mendonça.

A Deputada Maria Lúcia Mendonça* - Sr. Presidente, é um prazer estar aqui falando

para os nobres pares, imprensa, telespectadores e servidores desta Casa. O

momento é importante, porque, daqui a pouco, esta Casa estará repleta de

Defensores Públicos. É com muito orgulho que venho a esta tribuna para parabenizá-
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los pelo seu dia. Hoje, 19 de maio, além de parabenizá-los, temos de destacar que o

seu trabalho é vital para o processo de efetivação de direitos, principalmente

daqueles que não têm condições financeiras para solicitar o serviço de advocacia. É

preciso valorizar muito os Defensores Públicos, oferecendo-lhes melhores condições

de trabalho e salários compatíveis com a relevância e a importância do serviço que

prestam à população. São eles que garantem o acesso da população carente à

Justiça, são eles que defendem os direitos fundamentais do cidadão.

Hoje, pela manhã, a convite da Deputada Rosângela Reis, estivemos na Praça da

Estação, onde os Defensores Públicos, na comemoração do seu dia, estão

atendendo o público que passa por lá. É muito interessante o que ouvimos.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Deputada Maria Lúcia Mendonça,

cumprimento V. Exa. por trazer esse assunto à discussão. Também ressalto a

importância da Defensoria Pública para a relação processual e jurídica. É uma

categoria tão importante quanto o Ministério Público e os Juízes, principalmente

quando o assistido é um pobre. A Justiça não pode ser tão elitizada e atender apenas

um segmento da população. Na verdade, a grande massa fica sem acesso à Justiça,

pois faltam recursos para pagar os serviços de um advogado. O Defensor Público tem

essa nobre missão de defender os carentes, os pobres, a fim de que, na discussão,

haja equilíbrio entre as partes.

Temos de reconhecer que no governo Aécio Neves a Defensoria Pública melhorou

muito no que tange à estrutura física, às instalações e aos equipamentos, mas a

remuneração não é a ideal. Enquanto o Ministério Público tem um piso de

R$19.000,00 e a magistratura de cerca de R$21.000,00, o Defensor Público tem um

piso de R$6.000,00, o que é muito pouco, e um teto de R$10.000,00.

Recentemente houve um concurso para Procurador do Tribunal de Contas de

Minas. Foram criados nesse Tribunal os cargos e a carreira. Até então o Ministério

Público supria essa demanda. Foi criada a carreira de Procurador do Tribunal de

Contas, e o Tribunal fez um concurso para suprir vaga. O piso inicial de um

Procurador do Tribunal de Contas do Estado é de R$21.000,00. Daí podemos ver o

tamanho da disparidade entre os salários do Ministério Público, da magistratura, da

Procuradoria do Tribunal de Contas e acredito - não quero ser leviano -, do
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Procurador Fiscal. No Dia do Defensor Público, para completar a obra do

Governador, tão meritória em relação ao tratamento dado à Defensoria Pública, só

falta elevar o piso da categoria, no mínimo equiparando-o ao que já é pago ao

Ministério Público, à Procuradoria junto ao Tribunal de Contas e à magistratura. Essa

é uma questão de justiça.

Cumprimento-a pela abordagem do tema, parabenizando-a pelo pronunciamento e

aos Defensores Públicos pelo seu dia.

A Deputada Maria Lúcia Mendonça* - A grande preocupação dos Defensores

Públicos é que a cada 12 dias perdem um Defensor Público. Segundo informação

que recebemos hoje de manhã, a defasagem em relação à demanda está cada vez

maior.

Este ano a comemoração do Dia do Defensor Público tem como tema: “Defensor

Público para quem precisa, justiça para todos”.

De acordo com a Lei nº 65, de 2003, e a Constituição Estadual, a Defensoria

Pública tem direito a 1.200 cargos. Minas Gerais tem 853 Municípios e 295 comarcas.

Conta com 468 Defensores Públicos para atender mais de 18 milhões de habitantes.

Minas possui uma média de 41 mil habitantes por Defensor Público, bem acima do

desejado pelo Ministério da Justiça: 11 mil habitantes por Defensor Público. Há 30 mil

habitantes por Defensor Público além do limite proposto por lei. É preciso rever isso.

Na Praça da Estação existe um mapa de Minas, e é irrisória a marca azul que

indica os Municípios que têm Defensor Público. A grande maioria do Estado é

caracterizada pela cor vermelha.

De acordo com dados de abril de 2009 da Corregedoria-Geral da Defensoria

Pública, existem 222.785 processos em andamento nas Varas Cível, de Família e

Criminal em todo o Estado. Foram atendidas no mês de abril deste ano, em todo o

Estado, 39.841 pessoas. Se são 222 mil processos, quantas pessoas deixaram de

ser atendidas? Se tivéssemos mais Defensores Públicos, seria facilitado, o

atendimento no Judiciário.

Onde não há Defensor Público as cidades são atendidas pelos advogados dativos

ou nomeados, o que onera muito os cofres públicos. O valor destinado à Defensoria

Pública é de R$1.034.000,00, sendo R$743.000,28 destinados a pagamento de
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imóveis, deslocamento de Defensores e outras despesas de manutenção, ficando os

Defensores Públicos sem nenhuma proteção.

De acordo com a Associação dos Defensores Públicos de Minas Gerais, a

Secretaria de Planejamento e Gestão deixou claro que é improvável haver, este ano,

suplementação orçamentária, a exemplo do que ocorreu em 2008, o que deixará a

Defensoria Pública com um orçamento de R$18.000.000,00, menor que o do ano

passado.

É necessário que o nosso Governador, que tem feito tudo por este Estado - não faz

mais porque não há recursos ou tempo hábil - olhe pelos Defensores Públicos. Nos

Municípios onde há esses profissionais, muitos problemas são resolvidos com

antecedência, pois eles são mediadores, fazem com que o problema seja solucionado

antes da necessidade de um advogado.

Hoje, pela manhã, antes de nos encontrarmos com os Defensores Públicos, que

nos atenderam muito bem, ficamos muito felizes, queridas Deputadas, caros

Deputados, com os elogios que ouvimos a esta Casa. Os Defensores Públicos têm a

Assembleia Legislativa como uma grande parceira. É preciso, então, que realmente

façamos um trabalho coordenado, de união, para que, na realidade, o número de

Defensores Públicos aumente em nossos Municípios, visto que eles são nossos

mediadores.

Uma Defensora Pública contou-nos um caso simplicíssimo de uma senhora que

não sabia onde ir para pagar três contas atrasadas, atraso que levaria ao corte de

energia de sua residência. Ela já havia conversado na Regional da Prefeitura, mas

nada tinha sido resolvido. Bastou uma orientação da Defensora Pública para aquela

senhora resolvesse o problema. São problemas do dia a dia, que poderiam até se

transformar em processo e, em consequência, exigiu uma solução que demandaria

um longo tempo. Nesses casos os Defensores Públicos buscam uma solução rápida,

fazem o seu trabalho de mediador e, imediatamente, resolvem o problema.

Pela experiência vivenciada na minha cidade, Cataguases, sei a falta que um

Defensor Público faz. Precisamos de muitos Defensores Públicos, além dos três que

temos. Há lá uma grande líder, Eliana Espíndola, uma Defensora Pública que

trabalha incansavelmente. Além de ser professora na faculdade, dedica o seu tempo
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a esse trabalho de mediadora. Vemos as dificuldades que ela enfrenta para

solucionar os problemas, exercer, com dignidade e profissionalismo, o seu papel,

atuar como Defensora Pública. Onde não há esse profissional problemas sérios são

frequentes.

Parabenizo, mais uma vez, os Defensores Públicos. Pena que o Jayro Lessa saiu

do Plenário, pois ele diz que sempre defendo as mulheres. Orgulho-me por, no meio

dos Defensores Públicos, haver um número muito grande de mulheres. Fizeram o seu

curso superior de Direito e estão numa luta muito grande pela ocupação do seu

espaço, na situação de poder da mulher. Acho muito importante a figura do Defensor,

cujo número, repito, é insuficiente para solucionar os problemas mais simples e

interceder nas questões mais difíceis, em busca de ajudar o nosso próprio Judiciário.

Parabéns, senhoras e senhores Defensores Públicos pelo seu dia, 19 de maio. Muito

obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva* - Caríssimo Presidente, Deputado Weliton Prado,

fico muito feliz de tê-lo, mais uma vez, conduzindo os destinos da nossa Assembleia

Legislativa. Hoje V. Exa. já tem lugar de destaque na Mesa pela sua inteligência e

competência. Quero saudar os caríssimos Deputados e Deputadas, especialmente a

nossa coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa da Defensoria Pública,

Deputada Rosângela Reis, os telespectadores da TV Assembleia, meus amigos e

minhas amigas.

Sr. Presidente, eu não poderia me omitir neste momento deixando de testemunhar,

acima de tudo, o reconhecimento à nossa Defensoria Pública de Minas Gerais. Como

advogado militante no meu Sul de Minas, no transcurso de 32 anos da minha vida

advocatícia, sempre estivemos, ao lado dos meus queridos e saudosos pai e tio,

fazendo as vezes de Defensor Público, trabalhando em prol dos mais necessitados.

Estou Deputado desde 1999. Quando deixei a advocacia, vim para cá com um

grande propósito: fazer com que o governo regulamentasse, por meio de lei própria,

da sua competência, a transferência da estrutura orgânica e funcional da Defensoria

Pública para ela própria.
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Espero não ser traído nesta tarde pelo tempo e pela memória, mas, quando aqui

ocupei a tribuna, em 1999, manifestamos, total e restrito apoio aos valorosos e

incansáveis Defensores Públicos de Minas Gerais. Trabalhamos muito, unimo-nos e

fomos inúmeras vezes ao Palácio da Liberdade, então liderado pelo Governador

Itamar Franco, e conseguimos recepcionar aqui, na Assembleia Legislativa, a lei

orgânica da Defensoria Pública, com nossa participação ativa, dando-lhe estrutura,

identidade, autonomia e independência, com base no conceito de que é merecedora.

Caríssimos Deputados, querida Deputada Rosângela Reis, aqui neste Plenário, em

várias oportunidades, recepcionamos dezenas e milhares de Defensores Públicos de

todo o Estado de Minas Gerais. Talvez hoje, neste Dia da Defensoria Pública,

pudéssemos contar que não teríamos mais aquela participação ativa, presente, de

tantos Defensores e tantas Defensoras incansáveis do nosso Estado de Minas

Gerais, mas não poderíamos deixar passar essa data em branco. Nós, amantes e

apaixonados pela Defensoria Pública, somos conhecedores do apostolado, do

sacerdócio, da luta que tem um Defensor Público na crença do direito e da justiça. O

Defensor tem de fazer com que sua inteligência, seu trabalho e seus arrazoados

possam prevalecer pela aplicabilidade da justiça e, principalmente, na absolvição

daqueles injustiçados de tantas e tantas comarcas do nosso Estado de Minas Gerais.

É comum, ao visitarmos uma Defensoria Publica, encontrarmos o abnegado

Defensor cansado, muitas vezes com tantas e tantas audiências sob sua

responsabilidade, mas sempre presente, procurando defender no chamamento da

justiça aqueles que mais necessitam, acima de tudo, da tutela jurisdicional.

Com certeza, neste 19 de maio, comemoramos o Dia do Defensor Público, mas

quero me unir também a todos os Defensores de Minas Gerais. Não fui Defensor,

caríssimo Presidente, mas fiz esse papel na minha querida Comarca de Ouro Fino.

Militei incansavelmente com tantos patrocínios, muitos júris fiz, em todo o Estado de

Minas Gerais, como Defensor Público. E talvez tenha ficado tatuado por garantir

neste Plenário, na estrutura governamental, melhores condições para os abnegados

sacerdotes do direito e da justiça.

E aqui estamos comemorando esta data. Temos muito a comemorar. Devemos

registrar nossa gratidão, nosso reconhecimento a esta classe laboriosa e incansável,
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a todos que fazem da Defensoria Pública esse corolário maior. Falo dessa Defensoria

Pública que faz a comarca funcionar; que não abandona os “habeas corpus”, os

injustiçados ou aqueles que aguardam a mão amiga de um profissional do direito; que

tem sido estrela de primeira grandeza dentro do cenário da aplicação da justiça e da

lei.

Querida Deputada Rosângela Reis, V. Exa., que, em boa hora, iniciou esta

caminhada com o apoio de todos os Deputados, para fazer face às maiores

necessidades dos Defensores Públicos, sabe que dessa Defensoria Pública jamais

poderemos nos apartar. Somente aqueles que militam na área do direito sabem e se

sentem gratificados pelo valor incalculável, imprescindível - conforme a própria

Constituição, em seu art. 133, fala -, da figura do advogado. Mas considero também

figura excepcional, imprescindível e indispensável a dos Defensores Públicos. Fico

muito feliz, muito à vontade para falar neste momento da nossa Defensoria Pública,

dos Defensores que trabalham em silêncio até altas horas da noite no seu

apostolado, muitas vezes dentro de sua própria casa, fazendo-a seu escritório e seu

confessionário.

Trata-se de um momento importante, e faço questão de dizer a todos que esse

pronunciamento é tão somente para dizer que temos muito a fazer, a caminhar pela

Defensoria Pública. Vejam o caríssimo Defensor Público, nosso Defensor-Geral, Dr.

Belmar, que tanto tem feito pela nossa região, pelo nosso Estado. Digo a V. Exa. que

sempre estaremos ao seu lado. Nem todos puderam, como desejavam, estar

presentes à sua cruzada cívica, que aconteceu nas praças públicas no dia de hoje,

em consequência de realização de reunião na nossa Comissão de Justiça; mas

espiritualmente acompanho esse movimento e torço para que a população conheça

muito de perto o trabalho abnegado desses homens valorosos, que não são

reconhecidos no campo da Defensoria Pública.

Quero ainda, na pessoa do nosso Defensor-Geral, dizer a todos que gostaria muito

de prestar uma singela homenagem a um dos maiores e mais corretos Defensores de

Minas Gerais, Dr. Evandro Santos, Defensor Público da Comarca de Ouro Fino, que

abdicou do cargo de Juiz de Direito do Estado, com sua comarca já pronta para sua

posse, para fazer com que sua vida se voltasse ao trabalho de Defensor Público do
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Estado. É na pessoa do próprio Dr. Evandro que quero saudar a todos os Defensores

Públicos. Ele, deixando a magistratura, excepcionalmente bem colocado entre os

aprovados em um dos últimos concursos, dedica-se exclusivamente a ser Defensor

Público em minha terra natal, Ouro Fino. Fico muito feliz neste momento, em que

devemos refletir para que esta Casa implemente, com nossa frente parlamentar,

ações imediatas, como fez em tantas causas que abraçou, particularmente sob o

comando da nossa querida coordenadora, Deputada Rosângela Reis, que tanto tem

participado, tem-nos ajudado, ao lado dos Deputados Domingos Sávio, Chico Uejo e

tantos outros que incansavelmente têm procurado resolver as questões mais

importantes da nossa Defensoria Pública.

Perfeitamente. Neste dia estamos entrelaçados com todos os Deputados, com

todos aqueles que conhecem e reconhecem o trabalho da Defensoria Pública.

Expressando o sentimento e a vontade de todos os Deputados e Deputadas desta

Casa, quero dizer que, acima de tudo, depositamos esperança nos Defensores de

todas as regiões do Estado que olham pelos esquecidos, pelos anônimos, por

aqueles que nunca serão lembrados.

Esta Casa jamais deixará de acompanhar os anseios, as propostas e as

reivindicações da classe. A Assembleia Legislativa há de proporcionar condições para

restabelecer, com dignidade, condições para o Defensor Público de Minas Gerais,

cuja competência é extraordinária. Não podemos mais perder Defensores Públicos.

Aqui temos as inteligências maiores. São homens e mulheres que estudaram, que

foram aprovados e hoje vêm lutando, trabalhando, defendendo, dando tudo de si para

garantir os direitos dos anônimos, daqueles que necessitam de seu apoio incansável,

da sua mão amiga para restabelecer o verdadeiro direito à liberdade, que não tem

preço. O Defensor Público sabe lutar, de forma abnegada, em favor daqueles que

tanto precisam, de forma a garantir os direitos estabelecidos pela nossa Constituição,

a cidadania e a plenitude do direito e da vida.

Ouço, com satisfação, o ilustre Deputado, nosso Líder, Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Prezado Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

referência de ética, de trabalho e de conhecimento no campo do direito, como

Presidente da Comissão de Justiça e grande parlamentar que é, cumprimento-o por
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esse pronunciamento, unindo-me a V. Exa. Mais que isso, quero dar um testemunho.

Quando aqui cheguei, V. Exa. já trilhava, por muitos anos, o caminho de luta pelo

fortalecimento da Defensoria. Nós nos unimos nessa luta e vimos que ela era

realmente uma das mais importantes causas que abraçávamos nos últimos anos.

V. Exa., desde o primeiro momento, tem sido timoneiro, um defensor, na essência

da palavra, dessa justa causa. Em todos os momentos, até mesmo e especialmente

nos mais difíceis, esteve ao lado da Defensoria Pública de Minas Gerais. Por isso, é

muito oportuno que nós, juntamente com V. Exa. e com a Deputada Rosângela Reis,

nossa grande companheira, que, aqui chegando, muito fortaleceu esse movimento,

não só rendamos homenagens à Defensoria Pública, mas reflitamos acerca da sua

importância para o Estado de Direito, para as liberdades plenas, pois ela garante ao

cidadão o acesso à Justiça.

Aproveito para registrar e louvar, assim como V. Exa. já o fez, com muita alegria, o

espírito de luta e de união que estão buscando estabelecer dentro da Defensoria

Pública. Contamos aqui com a presença do nosso Defensor Público-Geral, Dr.

Belmar Ramos; do Presidente da Associação dos Defensores Públicos de Minas

Gerais, Dr. Felipe Augusto; do Corregedor-Geral da Defensoria, Dr. Marcelo Tadeu.

Estendo meus cumprimentos a tantos outros Defensores que ocupam a tribuna desta

Casa. Convidamos para estar ao nosso lado, ouvindo o discurso brilhante de V. Exa.,

esses três dignos representantes da Defensoria. Todavia, sintam-se, no Plenário

desta Casa, convidados todos os Defensores que nos estão acompanhando. Há um

compromisso verdadeiro da nossa parte, que o Deputado Dalmo Ribeiro Silva bem

demonstra pela sua história de trabalho em prol da justiça e, especialmente, da

Defensoria Pública. Parabéns! Nós nos unimos a V. Exa. neste momento.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva* - Muito obrigado. Encerro meu pronunciamento

destacando o papel importante da Associação dos Defensores Públicos de Minas

Gerais, que reúne, como sempre reuniu, o sentimento maior dos Defensores, sendo

porta-voz das ações maiores da nossa Defensoria Pública. Parabenizo todos aqueles

que fazem da Defensoria Pública um verdadeiro sacerdócio, essa estrela de primeira

grandeza no Estado de Minas Gerais. Vale a pena ser Defensor em Minas.
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Com certeza, esta Assembleia, na sua caminhada, ainda irá festejar,

brilhantemente, o resgate maior dos valores da nossa Defensoria Pública. Peço a

todas as Defensoras, a todos os Defensores do meu Estado, de todas as comarcas, a

todos àqueles que já estão cansados, com cabelos brancos, que não se esqueçam

de que jamais nos curvaremos, isto é, buscaremos, de maneira incansável, ações

maiores para o resgate e valorização dessa extraordinária manifestação do dia de

hoje, dessa extraordinária caminhada da Defensoria Pública de Minas Gerais.

Parabéns a todos!

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Chico Uejo.

O Deputado Chico Uejo* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

telespectadores da TV Assembleia, senhoras e senhores, caros amigos e

companheiros, antes de tratar do assunto que me trouxe a esta tribuna, gostaria,

como fizeram os meus antecessores, de cumprimentar e parabenizar todos os

Defensores Públicos de nosso Estado, por meio da Associação Nacional dos

Defensores Públicos.

Esta Casa tem uma frente parlamentar da Defensoria Pública, proposta pela nossa

querida Deputada Rosângela Reis. Tenham a certeza de que os senhores têm, nesta

Casa, o empenho e a dedicação dos Deputados, na busca de melhorias para essa

grande instituição, a Defensoria Pública.

Sr. Presidente, o que me traz a esta tribuna é a preocupação com as associações

cooperativas sindicais. Está preceituado e instituído na Constituição da República, no

capítulo dedicado aos direitos fundamentais e sociais, o direito à associação e o

direito à sindicalização. É com certa preocupação que venho percebendo, ao longo

de processos eleitorais e de atividades de associações e sindicatos, uma certa

partidarização de algumas dessas entidades, o que, em geral, se deve à atuação

daqueles que as integram momentaneamente. Em relação a essa preocupação

realizei uma reflexão, a qual passa a ser agora objeto de meu pronunciamento.

O Programa de Assentamento Dirigido do Alto Paranaíba - Padap -, que tomou São

Gotardo como cidade-sede, é um exemplo de políticas públicas adequadas, aplicadas

a um grupo social altamente vocacionado para a agricultura em uma região apta a
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essa atividade. Esse Programa reúne ingredientes que, somados à vontade, à

dedicação e ao trabalho do nosso povo, provocaram um grande salto de

desenvolvimento e uma profunda transformação política, econômica e social de todo

o Alto Paranaíba. Esse projeto não apenas serve de exemplo como uma das mais

bem sucedidas experiências de reforma agrária, mas também tem o mérito de ter

contribuído, de forma significativa, para o desenvolvimento de grande parte da

tecnologia de produção de alimentos no cerrado, o que permitiu a expansão agrícola

brasileira.

Mais que ninguém, temos a obrigação de saber que a política não é apenas

importante para a agricultura, mas também indispensável. E não se trata de ter fé

nisso, é uma constatação: o Padap existe pela vontade política de homens públicos

que tiveram essa visão e a coragem para implementá-lo. É claro que os produtores e

o nosso povo têm o mérito de fazê-lo progredir, mas foi a vontade política a mola

propulsora desse processo. A1ém, é claro, do fato de emanarem da política todas as

leis que regulam a atividade agropecuária. Desde o simples e primário direito de

propriedade até os complexos regulamentos tributários e ambientais dependem da

atividade política, que antecede o processo legislativo propriamente dito.

Feitas essas primeiras considerações, faz-se mister a compreensão de que

agricultura e política são temas indissociáveis. Assim, não dá para imaginar avanços

e desenvolvimento na agropecuária sem representação política comprometida com o

setor, o que só se alcança por meio da articulação de produtores e trabalhadores da

agropecuária. Aí está a importância dos sindicatos - responsáveis e representativos -,

além de associações e cooperativas. São essas as instituições responsáveis pela

ligação entre o setor produtivo agropecuário e o poder público. Cabe a essas

instituições a responsabilidade de perceber os problemas e desafios do setor e

buscar, junto ao poder público, a solução para os entraves da agropecuária.

Percebam que a ação das instituições que representam a agropecuária deve ser

política, e não partidária. Nesse ponto é que se cometem os grandes pecados.

Quando se utiliza do tema agricultura para a autopromoção ou, pior ainda, se utiliza

das instituições representativas da agropecuária para promoção de uma pessoa ou

um grupo, presta-se um grande desfavor à agropecuária. É absurda e danosa para a
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agropecuária a ideia de que determinado sindicato, associação ou cooperativa apoie

líder A ou B, Deputado A ou B. Cabe a essas instituições buscar, junto aos líderes

regionais, o apoio necessário para a resolução dos problemas do setor, mas não

eleger um ou outro de seus representantes oficiais. No caso do Alto Paranaíba,

acredito ser até dever moral de todos os representantes da região a defesa de nossa

principal atividade econômica.

Não há dúvida de que os grandes parceiros e catalisadores do processo de

desenvolvimento da agropecuária são os Deputados Estaduais e Federais. E não há

conflito moral em buscar neles a força necessária para seus pleitos, desde que não

se use a instituição para promover partido ou Deputado específico, por questões

éticas óbvias e por consequências práticas mais óbvias ainda.

A partidarização do tema e das instituições cria naturalmente uma antipatia política

do lado oposto. Será que queremos avançar ou ter interlocução com os respectivos

governos apenas quando nosso representante X estiver no poder?

Mais sábia é a decisão de instituições da agropecuária, que mobilizam, em seus

eventos e lutas, todos os Deputados e lideranças que conseguem, sem nenhuma

distinção. Foi essa reunião de esforços de Deputados, Secretários, Governadores e

lideranças do setor agrícola que conseguiu, por exemplo, renovar a taxa

“antidumping” para a importação de alho chinês e que mudou a resolução que proibia

o transporte de trabalhadores rurais em ônibus com mais de 25 anos. Foi assim que

fizemos, na audiência pública realizada em São Gotardo, no ano de 2007, e em

tantas outras audiências da Comissão de Política Agropecuária, quando reunimos e

convidamos todas as entidades e lideranças representativas do setor, além de

políticos das mais variadas colorações partidárias, sem nenhuma distinção. Foram

muitas as conquistas reais dessas audiências.

Tenta-se monopolizar o problema! Quando se reúnem esforços para superar um

desafio, o fardo fica mais leve, os resultados vêm mais facilmente.

É claro que, por natureza e mérito, o empenho, o conhecimento e o prestígio de

alguns os destacam, e é aí que o produtor rural e eleitor vê quem merece o seu voto

e o seu reconhecimento. A escolha partidária e eleitoral é uma questão de foro íntimo
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do cidadão, e não de compromisso e deliberação institucional dos sindicatos, das

cooperativas e das associações da agropecuária. Muito obrigado, Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Rosângela Reis.

A Deputada Rosângela Reis - Caríssimo Presidente, Deputado Weliton Prado, que

tem conduzido os trabalhos desta Casa com muita competência; demais

companheiros Deputados e Deputadas da Casa, especialmente os coordenadores e

integrantes da Frente Parlamentar em Defesa da Defensoria Pública e aqueles que

têm apoiado de maneira geral, com muita sensibilidade e entusiasmo, a Defensoria

Pública do Estado, entre os quais os Deputados Ademir Lucas e Dalmo Ribeiro Silva,

que têm trabalhado anos a fio em prol de melhorias na estrutura da Defensoria.

Nesta data especial, em que comemoramos o Dia Nacional em Defesa da

Defensoria Pública, quero parabenizar todos os Defensores na pessoa do Defensor-

Geral, Dr. Belmar Azze Ramos, e do Presidente da Associação dos Defensores

Públicos, Dr. Felipe Soledade, pela bela função que exercem, pelo bem que

propagam e pelas positivas transformações sociais que provocam. Tenho constatado

pessoalmente que a Defensoria Pública do Estado conta, hoje, com profissionais de

grande conhecimento, competentes e, sobretudo, interessados no bem-estar social.

Pela manhã, estive com a Deputada Maria Lúcia Mendonça, na Praça da Estação,

verificando um trabalho social da Defensoria, pelo qual orientavam e atendiam as

pessoas, honrando o compromisso assumido nesta Casa, no último dia 24 de março -

data em que foi instalada a Frente Parlamentar -, de lutarmos pela valorização e pelo

fortalecimento do importante trabalho desempenhado pela Defensoria Pública.

Desde o início de nosso mandato como Deputada Estadual, estive em contato

permanente com a Associação dos Defensores Públicos de Minas Gerais, na pessoa

do seu ex-Presidente, Dr. Eduardo Generoso, e com a Defensoria Pública, tendo

assim a oportunidade de conhecer as dificuldades enfrentadas pelo órgão para

cumprir a imprescindível missão de melhorar o acesso dos cidadãos carentes à

Justiça. Questões salariais, de orçamento e autonomia têm contribuído para a baixa

presença de Defensores nas comarcas mineiras e feito com que o órgão dependa
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muito do apoio das Prefeituras Municipais, para garantir o espaço e a estrutura para

realizar o seu trabalho.

Nos últimos 14 anos, foram realizados cinco concursos da categoria, sendo

empossados 839 Defensores, mas, segundo levantamentos da Associação dos

Defensores Públicos de Minas Gerais, de 1995 até este ano, 449 profissionais

pediram exoneração, o que representa 53,51%. Esse número significa que, a cada 12

dias, um Defensor deixou o cargo. A lei prevê 1.200 Defensores para o Estado, mas

Minas conta com apenas 469, o que resulta em um profissional para cada 41.095

habitantes, com um déficit de 731 Defensores. A campanha deflagrada este ano pela

Associação Nacional dos Defensores Públicos defende a contratação de mais

Defensores pelos Estados, e tem como “slogan”: “Defensor Público para quem

precisa, justiça para todos”.

Vale lembrar o quanto a população brasileira necessita do trabalho desses

profissionais. Mesmo nas regiões com alto IDH, até 85% da população chegam a

receber até 3 salários mínimos. Junto aos desempregados, essa é a faixa de público,

por excelência, atendida pelos Defensores, sob a responsabilidade dos quais ficam

em média 90% dos processos criminais. A Defensoria Pública é o mais importante

instrumento de busca da igualdade jurídica e de inclusão social de que o Estado

dispõe e precisa estar presente e bem estruturada em todos os grotões de terra

mineira, onde haja uma significativa população e, portanto, já tenha uma comarca

instalada.

Visando contribuir para que isso se torne uma realidade em nosso Estado,

propusemos a criação da Frente Parlamentar de Apoio à Defensoria Pública, acatada

pela maioria dos Deputados desta Casa, e passamos a estimular o mesmo

movimento no interior de Minas, por meio das Câmaras Municipais. No último dia 7,

promovemos um encontro de Prefeitos e Vereadores dos Municípios do Vale do Aço

com o Defensor Público-Geral Belmar Azze Ramos, oportunidade em que os

representantes da população puderam expor as necessidades nessa área em seus

Municípios e se informaram sobre os caminhos que podem contribuir para que os

serviços da Defensoria cheguem às diversas comarcas e possam ser prestados com

qualidade. No dia seguinte, participei de um acordo feito entre o Prefeito em exercício
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de Ipatinga, Robson Gomes, e o Defensor Público-Geral, de forma a garantir que a

Defensoria venha a ter uma sede regional nesse Município. E no dia 14, a Câmara

Municipal de Ipatinga instalou, por iniciativa do companheiro de partido Vereador

Roberto Carlos Muniz e aprovada por unanimidade, a Frente Parlamentar Municipal

de Apoio à Defensoria Pública. A mesma proposta está sendo apresentada hoje na

Câmara Municipal de Uberlândia. Mas, além do provimento de cargos de Defensores

Públicos e de uma infraestrutura suficiente para garantir a prestação dos serviços, é

preciso lutar para que os núcleos especializados da Defensoria Pública, como os de

Defesa da Mulher em Situação de Violência, de Proteção ao Idoso, de Defesa dos

Direitos Humanos e dos Direitos do Consumidor, cheguem às diversas regiões do

Estado.

Este mês, foram inauguradas em Betim e em Contagem unidades do Núcleo de

Defesa das Mulheres em Situação de Violência. O Nudem foi criado em 2005, em

Belo Horizonte, e hoje já está instalado em nove cidades mineiras. Ele presta

atendimento jurídico, social e psicológico às mulheres, que, na maioria das vezes,

são encaminhadas pelas Delegacias especializadas. Outro serviço importante

prestado é o encaminhamento dessas mulheres ao mercado de trabalho e a cursos

de capacitação profissional. São passos importantes para valorizar e fortalecer os

instrumentos de democratização do acesso à Justiça, para que eles possam atuar

com eficiência e qualidade. E a Frente Parlamentar de Apoio à Defensoria Pública da

Assembleia Legislativa certamente continuará dando sua contribuição.

Convido-os para, junto a todos os Deputados, buscarmos os esforços necessários

para que possamos fazer valer esse trabalho grandioso que já há no Estado de Minas

Gerais e em outros Estado. Reconhecemos que muitos avanços já foram alcançados,

porém é preciso avançarmos muito mais. Há várias comarcas descobertas, sem

Defensor Público; várias Defensorias estão fechando, e não podemos deixar esse

órgão agonizando. Precisamos realmente, com a sensibilidade que esta Casa tem,

reconhecida também pelos Defensores Públicos, fazer com que haja, no orçamento,

mais recursos para a Defensoria Pública. Que consigamos dar mais estrutura ao

órgão nos Municípios, porque a Defensoria, muitas vezes, acaba ficando sem espaço



____________________________________________________________________________
838

para fazer um trabalho de melhor qualidade. Havendo estrutura apropriada, ela

atenderá muito mais pessoas.

Como eu disse, não queremos ver as cadeias cheias. As pessoas estão lá estão

cumprindo suas penas de acordo com os crimes que cometeram na sociedade. Elas

precisam, merecem e têm como direito dispor dessa justiça gratuita; caso contrário,

isso sairá muito mais caro para o Estado. Sabemos que há esse outro lado da

moeda. O Estado gasta R$2.300,00 mensalmente com cada preso na cadeia.

Então, queremos fazer justiça aos Defensores Públicos. Desejamos que eles

realizem um trabalho cada vez melhor, com mais qualidade. Parabéns a todos os

Defensores, que Deus os abençoe e lhes dê muita força e coragem. Enfrentem essa

luta de cabeça erguida, com vigor, que o Estado de Minas Gerais e o País precisam

de vocês. Precisamos de vocês. Que continuem fazendo esse trabalho na sociedade.

O meu muito obrigada.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Deputada Rosângela Reis, quero

parabenizá-la pela iniciativa de criar a Frente Parlamentar de Apoio à Defensoria

Pública e pelo pronunciamento neste dia. V. Exa. já falou do Nudem, em Betim e

Contagem. Estive presente na inauguração do Nudem de Betim, no dia 11 de maio

próximo passado, que é um núcleo especializado na defesa das mulheres em

situação de violência. Estava presente o Dr. Belmar Azze Ramos, Defensor Público-

Geral, que está aqui nos visitando hoje. Agradecemos-lhe a presença na nossa Casa.

Com ele estão os Drs. Marcelo Tadeu, Corregedor-Geral, e Felipe Soledade,

Presidente da Associação dos Defensores Públicos. V. Exa. bem disse sobre a

importância do Defensor. Queremos que, de fato, seja ampliado o número de

Defensores. Por exemplo, em Betim, que tem 430 mil habitantes, temos 1 Defensora

e 2 Defensores. Agora, com a criação do núcleo, o trabalho aumentou, portanto esse

núcleo é importante. Agradeço publicamente ao Dr. Belmar essa iniciativa de levá-lo

para Betim e atender à reivindicação da própria sociedade. Quero contar - já

conversamos com ele - que, em todas as cidades onde o número é aquém da

necessidade, como em Betim, certamente obteremos, nesse próximo concurso, um

número maior de Defensores, pois é uma profissão necessária e importante, que tem

o papel social importantíssimo de assegurar que as pessoas sem poder aquisitivo
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tenham os seus direitos garantidos. Como V. Exa. disse, a questão penitenciária é

muito séria e precisa realmente de um acompanhamento. Quantos detentos já

cumpriram suas penas e estão lá porque não têm um advogado! Queremos, mais

uma vez, cumprimentar todos os Defensores. Além disso, que Minas Gerais

realmente tenha o seu quadro de Defensores cada vez mais valorizado e o trabalho

deles cada vez mais reconhecido, pois o povo de Minas precisa da Defensoria

Pública. Obrigada.

A Deputada Rosângela Reis - Deputada Maria Tereza Lara, essa é uma luta de

todos os Deputados. Com a sua sensibilidade, V. Exa. sabe da importância que é um

núcleo de defesa da mulher. Realmente precisamos que ele exista e que seja

ampliado; que se realize concurso público, e que cheguemos ao número ideal de

1.200 Defensores distribuídos nas comarcas do nosso Estado. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara - Cumprimento o Deputado Weliton Prado, nosso

companheiro, que preside esta reunião e, mais uma vez, todos os Deputados e as

Deputadas presentes, os Defensores já mencionados aqui. Deputado Weliton Prado,

gostaríamos de relatar, nesta tarde, o trabalho que foi realizado em Betim neste fim

de semana, nos dias 14, 15 e 16 de maio, na Conferência Municipal de Segurança

Pública. V. Exa. teve a oportunidade de acompanhá-la e de estar presente em

algumas pré-conferências. Agradecemo-lhes a sua presença. Tivemos uma

conferência extremamente participativa. Além das pré-conferências em todas as

regionais, tivemos a presença de mais de 1.300 pessoas na conferência oficial, na

conferência pública, na sua etapa municipal. Gostaríamos de lembrar a importância

da participação popular exatamente quando o governo federal tem priorizado as

conferências. São 52 conferências nacionais, com mais de 3 milhões de participantes

nestes cinco anos. Gostaria de mencionar dentro dessa conferência dois itens que

foram realmente priorizados no debate: a implantação das Apacs e a

profissionalização dos detentos. Precisamos humanizar o trabalho de recuperação

desses detentos, além disso é necessário valorizar os profissionais da área de

segurança. Lembramos também dos Conseps, a população organizada que participa

da segurança pública, pois hoje são muito importantes as Polícias Civil e Militar, o
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Corpo de Bombeiros, que participaram efetivamente na elaboração dessa

conferência, para o combate da criminalidade. Porém, para prevenção, precisamos

da participação popular, dos órgãos públicos e das três esferas do poder.

Então, em Betim, além das três esferas de poder, o municipal, o estadual e o

federal, tivemos várias entidades, como a OAB, universidades, a Pastoral Carcerária,

entre outras que organizaram essa conferência. Parabenizo toda a comissão

organizadora de Betim, o governo municipal, os representantes dos órgãos de outras

esferas do poder que estiveram lá, mas, principalmente, as entidades que

organizaram a conferência e o povo, que participou efetivamente e está trazendo para

a conferência estadual, e depois para a nacional, propostas concretas e firmes para o

estabelecimento de uma cultura da paz. Muito obrigada.

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.

Palavras do Sr. Presidente

O Presidente da Assembléia Legislativa, no uso da competência que lhe é conferida

pelo inciso I do art. 235 do Regimento Interno, e tendo em vista o disposto no inciso

XXI do art. 62, c/c o inciso II do § 1º do art. 78, da Constituição do Estado, comunica

a existência de vaga de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais, em virtude do falecimento do Conselheiro Simão Pedro Toledo.

A Presidência informa ainda que, nos termos do inciso II do art. 235 do Regimento

Interno, o prazo de 10 dias úteis para a inscrição dos candidatos ao preenchimento

dessa vaga terá início na quinta-feira, dia 21/5/2009, encerrando-se no dia 4/6/2009.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 3.843/2009, da
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Comissão de Direitos Humanos, e 3.844 e 3.845/2009, da Comissão de Política

Agropecuária. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Participação Popular - aprovação, na 11ª Reunião

Ordinária, em 14/5/2009, das Propostas de Ação Legislativa nºs 574, 657, 666, 700,

715 e 733/2008, de autoria popular, na forma de requerimentos apresentados, e

rejeição das Propostas de Ação Legislativa nºs 735 e 760/2008, de autoria popular;

de Fiscalização Financeira - aprovação, na 9ª Reunião Ordinária, em 13/5/2009, do

Requerimento nº 3.511/2009, do Deputado Weliton Prado, com a Emenda nº 1; e de

Assuntos Municipais - aprovação, na 4ª Reunião Extraordinária, em 14/5/2009, dos

Requerimentos nºs 3.698/2009, da Deputada Ana Maria Resende, 3.699 e

3.710/2009, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, 3.746/2009, do Deputado Doutor

Viana, e 3.756/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Zezé Perrella, solicitando a retirada

de tramitação do Projeto de Lei nº 3.206/2009. A Presidência defere o requerimento,

de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se o

projeto.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente (Deputado Sargento Rodrigues) - Requerimento da Comissão de

Direitos Humanos, solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei nº

1.160/2007. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Requerimento da Comissão de

Direitos Humanos, solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei nº

2.177/2008. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento da Comissão de Política Agropecuária, solicitando à Associação

Brasileira da Indústria de Café - Abic - e ao Sindicato da Indústria do Café do Estado

de Minas Gerais - Sindicafé-MG - a celebração de convênio ou a criação de grupo de
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trabalho com o objetivo de definir e implementar medidas de controle de fraudes no

café produzido, industrializado e comercializado no Estado. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Questão de Ordem

O Deputado Vanderlei Miranda - Gostaria que v. Exa. me desse um esclarecimento

em relação ao Regimento. Perdoe-me a ignorância. Os requerimentos estão sendo

aprovados, e os Deputados que o aprovam estão sendo chamados para

permanecerem como se encontram. Não há Deputados neste Plenário para

aprovação desses requerimentos. Regimentalmente, como fica essa questão? Se

possível, gostaria que V. Exa. me explicasse.

O Sr. Presidente - Agradeço ao Deputado Vanderlei Miranda. Pelo Regimento desta

Casa, V. Exa. pode solicitar verificação de quórum ou encerramento de plano da

reunião. Esta é uma votação simbólica. Caso V. Exa. aja dessa forma, com certeza

acataremos a sua solicitação.

O Deputado Vanderlei Miranda - Atendendo ao apelo do nosso companheiro,

Deputado Domingos Sávio, não solicitarei o encerramento de plano da reunião.

Haverá uma homenagem à Defensoria Pública. Gostaria apenas de entender o que

aconteceu, uma vez que os Deputados estavam sendo chamados a se manifestar.

Por isso, fiz esse questionamento a V. Exa.

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Domingos Sávio, solicitando

tramitação em regime de urgência para o Projeto de Lei nº 3.169/2009. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Domingos Sávio,

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o

requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado

Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público que nos acompanha na Casa do povo mineiro e pela TV Assembleia,

inicialmente quero agradecer ao nobre Deputado Vanderlei Jangrossi, que
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compreendeu que neste momento sete comissões desta Casa estão realizando

reunião e, além disso, há registro de número expressivo de Deputados neste

Plenário. Por isso é importante darmos continuação aos trabalhos, especialmente

devido à data de hoje e à oportunidade que temos para fazer não apenas uma

homenagem, mas também uma reflexão sobre a importância da Defensoria Pública

no Estado de Direito, na vida democrática, na garantia das liberdades e

principalmente da justiça para todos.

Saúdo todos os Defensores Públicos de Minas Gerais, na pessoa do Defensor-

Geral, Belmar Azze Ramos, aqui presente. Estendo esse cumprimento ao Dr. Marcelo

Tadeu de Oliveira, Corregedor-Geral do Estado, ao Dr. Felipe Augusto, Presidente da

Associação dos Defensores Públicos do Estado de Minas Gerais - Adep -, a dezenas

de Defensores que se encontram nesta Casa e a meus amigos da Defensoria Pública

de Divinópolis.

Ontem a servidora Sara Pará, que também dá muita atenção à causa, perguntou-

nos sobre as ações do Legislativo em prol da Defensoria. Disse-lhe que essas ações

sempre foram e sempre serão compromisso deste parlamentar. Comungo com o

sentimento da grande maioria, talvez até unânime, desta Casa, dada a relevância do

serviço da Defensoria Publica. Isso é muito claro para qualquer cidadão que se

debruce sobre o tema.

Mas não posso deixar de, neste dia reservado a homenagear e reconhecer a

importância da Defensoria Pública, homenagear esses profissionais e reconhecer sua

luta, pois eles vêm, ao longo da nossa história democrática, trabalhando para que a

Justiça seja acessível a todos. Mesmo em momentos extremamente difíceis,

penosos, em que se sentem injustiçados e, muitas vezes, até incompreendidos,

persistem em seu trabalho. É bem verdade que, principalmente nos últimos tempos, é

elevado o número de profissionais que, mesmo tendo sido aprovados em um

concurso público difícil, acabam enveredando para outra profissão, em virtude da

diferença salarial em relação a outras categorias, apesar de terem a missão tão

significativa de defender os que não podem pagar para terem acesso à Justiça. A

diferença salarial é tão grande em relação a outros profissionais que labutam no

mesmo campo do direito, que inevitavelmente muitos acabam desistindo. E aí
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aumenta nosso louvor, nosso reconhecimento àqueles que persistem, que acreditam,

que lutam, que amam essa profissão e reconhecem nela, além de um labor, uma

atividade profissional das mais dignas e relevantes, um verdadeiro sacerdócio, uma

missão de vida. Portanto, inicialmente, profiro minhas palavras de homenagem e

reconhecimento a essa categoria.

Não faz muito meu estilo; não sou homem de muitas formalidades, mas sempre

busco respeitar, na íntegra, o Regimento Interno da Casa. Por isso não retirei a

gravata, mas também não resisti e vesti a camisa da Defensoria Pública; todavia, não

o fiz com o propósito de demonstrar que sou mais apaixonado pela causa que os

demais colegas. Sei que não sou; aqui compartilhamos esse sentimento. Fiz isso

para simbolizar que há de haver um compromisso sagrado e firme do Poder

Legislativo com a Defensoria Pública, senão o Poder Legislativo já não estaria

acreditando na democracia, já não estaria zelando pela preservação do estado de

direito. O que seria da democracia e do estado de direito sem a garantia de justiça

para todos? E como podemos pensar numa Justiça para todos, se, numa sociedade

capitalista como a nossa, as disparidades sociais e econômicas são tão gritantes, que

a grande maioria é literalmente excluída?

A Igreja Católica, mas também todas as crenças, de alguma forma alerta-nos para o

grande caos que é a exclusão. Muitas vezes ficamos assombrados com os problemas

na área da saúde. Lutamos e temos que continuar lutando pelo SUS. Em vez de

alegarmos que o SUS ainda não atende a tudo que sonhamos - por isso ele é ruim -,

temos de dizer que ainda não somos suficientemente bons e justos para fazermos

com que o SUS, que é bom, que é um bom princípio, alcance todos, porque o

princípio é o da inclusão, o da justiça e o do direito à saúde para todos. Por que me

refiro ao SUS? Porque não temos como pensar em uma sociedade plena, se não

tivermos acesso à Justiça, se não tivermos direito a ela. Cuidamos do corpo e do

espírito, considerando-se a liberdade religiosa que possuímos - aqui temos um

Estado laico, que não interfere na crença, na fé -, mas se não tivermos acesso à

Justiça, não conseguiremos viver numa sociedade plena. E a Defensoria Pública é o

SUS da democracia. A Defensoria Pública é o SUS dos mais pobres, que não podem

pagar por uma assistência jurídica. A situação é tão terrível, que uma grande parte da
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nossa sociedade ainda nem sabe o que é Defensoria Pública. E, geralmente, não se

valoriza o que não se conhece. Por que ainda não sabe? Por que a Defensoria é

ruim!? Por que a Defensoria não é boa!? Não. Porque ainda não fomos bastante bons

para levarmos a Defensoria a todos, para viabilizarmos a todos o acesso à Justiça.

Quando me refiro ao acesso à Justiça, falo de situações comuns, como a de uma

mulher que é espancada pelo companheiro ou pelo marido e não sabe como se

defender ou a de alguém que busca direitos, desde os de natureza trabalhista até os

direitos elementares, mas não consegue assegurá-los.

Alguém que, mesmo quando acusado pelo Estado ou por quem quer que seja,

ainda que tenha cometido um delito, por estar em um Estado de Direito, precisa ter o

seu direito de defesa. Então nos deparamos com duas situações gritantes, que são o

objeto dessa minha reflexão. Por um lado, o cidadão mais pobre precisa do direito à

defesa. Isso é elementar. Agora acho que fica fácil para todos compreenderem a

importância da Defensoria. No Estado de Direito, em que a Justiça decidirá o destino

das pessoas, o cidadão precisa de um advogado para ter acesso a ela, para acioná-

la. Esse advogado, esse médico da Justiça é o Defensor. É obrigação constitucional

do Estado colocar esse profissional à disposição de quem não pode pagar, que é a

grande maioria do nosso povo.

Pois bem. Admitamos que, mesmo com toda essa sobrecarga absurda, da

Defensoria Pública o cidadão tenha conseguido ter acesso a um Defensor, lá em

Divinópolis, por exemplo, e vai enfrentar uma ação. Digamos que esteja sendo

acusado de um crime, que ele entende não ser justa a forma como é feita a acusação

e que alguns direitos não lhe estão sendo garantidos. De um lado, o Estado dispõe do

Promotor Público, que também exerce um papel fundamental no Estado de Direito,

pois é o guardião do cumprimento de todas as leis, do respeito a tudo que é público.

Ele desempenha, com muita frequência, o papel de acusador. Para ser o magistrado

da causa, para decidir, está lá o Juiz, representante da Justiça, do qual se espera

imparcialidade e um pleno conhecimento da matéria. Do outro lado, está o Defensor.

Assim, para assistir o cidadão, temos o Defensor; representando o Estado, temos o

acusador; por fim, temos o Juiz, para avaliar a causa. É bom que o Juiz conte com

boa estrutura e condições de trabalho adequadas, tenha uma remuneração justa,
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disponha de uma assessoria que lhe dê suporte, a fim de tomar a decisão mais

adequada. O acusador, o Promotor Público, dispõe de uma estrutura que hoje

conhecemos, respeitamos e entendemos que é bom que seja como é, além de ter

uma boa remuneração; com muita frequência, é o representante do Estado,

exercendo o papel de acusador. Por fim, temos o Defensor, que, além de ganhar um

salário quatro ou cinco vezes menor que os de seus pares para labutar numa mesma

matéria - que requer o mesmo conhecimento, o mesmo preparo, a mesma obstinação

-, até o xerox do documento para defender o seu cliente, por assim dizer, tem de

pagar do seu próprio bolso. Vai defender o mais pobre, mas, na maioria das vezes,

não dispõe de estrutura nenhuma. Essa é uma realidade. Isso quando há o Defensor

no Município. Das mais de 370 comarcas do Estado, não temos Defensoria nem na

metade, nem em 50%. A grande maioria das comarcas do nosso Estado sequer

possui um Defensor, do qual o mais pobre possa valer-se.

Quando pinto esse cenário, pode, às vezes, parecer que estamos vivendo o caos e

o abandono. Não é assim. Façamos justiça, uma vez que estamos falando de uma

questão eminentemente ligada à Justiça. Em 2003, quando cheguei a esta Casa, o

cenário era bem pior.

Houve avanços, e é preciso termos a capacidade de reconhecê-los, até para que

possamos manter a nossa união e a compreensão de que a Defensoria é

fundamental no Estado de Direito. É preciso mantermos um canal de diálogo, como já

temos hoje por meio do Dr. Belmar, que é um homem que goza da confiança dos

seus pares e tem um diálogo sincero, franco e respeitoso com o governo do Estado.

Mas é preciso reconhecer: quando aqui chegamos, o orçamento da Defensoria, se

não me falha a memória, entre o ano de 2002 e o ano de 2003, não chegava a

R$40.000.000,00; era menos do que isso. E esse orçamento ainda padecia de uma

série de outros vícios, pois a própria estrutura administrativa da Defensoria Pública

era um mero apêndice do Poder Executivo, com um grau de independência nulo. Em

2003, surgiu a Lei Orgânica da Defensoria Pública. A era Aécio Neves começou com

um passo decisivo. A Lei Orgânica da Defensoria Pública é um marco na história da

Defensoria em Minas Gerais e é um marco inegável. Não se pode analisar o cenário

ignorando os avanços, sob pena de não termos capacidade e forças para seguir em
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frente. Desses míseros trinta e poucos milhões, chegamos à casa, no ano passado,

de cento e trinta e poucos milhões, um crescimento muito expressivo, mas aquém do

que precisamos. Para este ano, estou extremamente apreensivo, porque não

podemos ter retrocesso, e seguramente o orçamento da Defensoria deverá ser, no

mínimo, o do ano passado acrescido de algumas demandas que, embora

relativamente singelas, pequenas, podem causar uma repercussão fantástica. Cito

um exemplo: já levei ao Dr. Belmar a reivindicação para que possamos ter em

Divinópolis a instalação de uma unidade, de um centro de defesa da mulher. Esse

sistema é muito simples, mas possui enorme capacidade de resultado e com um

custo relativamente pequeno.

Concluo, Sr. Presidente, para que eu possa ter o prazer de ouvir o nobre Deputado

Getúlio Neiva. Mais um pouco, e muito mais será feito. Portanto, em primeiro lugar,

constatamos a importância da Defensoria Pública. É algo sobre o qual não pode

haver polêmica, que não tem partido político. Isso é a defesa da democracia, da

liberdade e da justiça, a constatação de que essa Defensoria tem de ser fortalecida e

independente, o reconhecimento de que o governo Aécio Neves deu uma

contribuição significativa. Houve muitos avanços, mas temos de ter, acima de tudo, a

compreensão de que ainda não chegamos a um patamar mínimo de condições

adequadas de trabalho. Precisamos de mais Defensores, de concurso. E isso não é

despesa, é investimento na Justiça. É um pouco mais, e esse um pouco mais dará

muito a toda a sociedade. Imaginem uma sociedade em que cada cidadão possa

dizer que vive em um país, em uma cidade em que os seus direitos são respeitados

e, caso não o sejam, ele tem quem o defenda, mesmo sendo o mais pobre dos

cidadãos. É esse o país com o qual sonhamos. Isso custa dinheiro e esse dinheiro

não é jogado fora. O pouco que se economizar neste país com a corrupção dará aos

mais pobres o acesso à Justiça.

Como temos de lutar pela saúde do corpo, pela saúde do espírito e pela liberdade

religiosa, temos também de lutar pela saúde da democracia, e a saúde da

democracia pressupõe uma Assembleia livre, que tem de ser parceira tanto do

Ministério Público como da Defensoria Pública, com absoluta independência, mas

querendo que esses Poderes - e os chamo de Poderes - sejam de fato plenos,
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autônomos e cumpram sua missão de guardiões e defensores da justiça. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

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* - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Weliton Prado, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, público presente, telespectadores da TV Assembleia,

também, em nome da Bloco PT-PCdoB, não poderia deixar de externar nossa

solidariedade neste importante dia, 19 de maio, Dia do Defensor Público. A defesa da

Defensoria Pública é acima de tudo a defesa do Estado Democrático de Direito. É

fundamental que essa importante instituição avance no Estado de Minas Gerais para

que tenhamos servidores públicos - Defensores Públicos - que prestem assistência

judiciária adequada ao Estado. Ainda agora temos uma comissão especial

funcionando nesta Casa, a Comissão Especial da Execução das Penas, em que se

constata - e é uma situação que preocupa todo o Brasil - a situação de desamparo de

vários daqueles que se encontram em nossos presídios com sua pena cumprida. Já

pagaram pelo seu erro e ainda se encontram trancafiados. Isso é uma verdadeira

afronta à Constituição da República, por falta de profissionais que prestem essa

assistência jurídica. Pelo interior do Estado afora há também vários trabalhadores em

situação de risco, em situação de violência contra os direitos básicos da cidadania e

que, muitas vezes, não têm como ser socorridos, por ausência dessa prestação de

serviço que é obrigação, sem dúvida, do Estado de Minas Gerais.

O que é preciso salientar é que serviços públicos essenciais, como o da Defensoria

Pública, pressupõem a presença forte do poder público, do Estado. No entanto, nem

sempre a visão que prevalece é a da presença do Estado. Dentro de uma concepção

de redução de custo, de déficit zero, de choque de gestão, às vezes essas atividades

essenciais não têm a devida valorização.

Somente para entendermos como a situação se encontra - isso é fruto dessa

concepção que prevalece em Minas Gerais nos últimos seis anos, ou seja, de 2002 a

2008 -, a receita corrente líquida do Estado teve crescimento de 133%, mas, por outro
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lado, as despesas com pessoal - e aí se incluem o Defensor Público, o Agente

Penitenciário, o Professor, o Médico - tiveram redução de 15,91%. O Estado

aumentou sua arrecadação, mas esse aumento não implicou mais trabalhadores,

mais Defensores, nem melhores salários para essa categoria. Em 2002 o Estado de

Minas Gerais comprometia 61,67% de sua receita com servidores públicos. Ao final

de 2008, o comprometimento era de 45,76%, enquanto a Lei de Responsabilidade

Fiscal determina que o Executivo pode comprometer até 49% da receita corrente

líquida. Minas tem feito o enxugamento da máquina e com isso enxuga justamente

aqueles serviços essenciais que devem ser prestados à população do Estado. Daí a

razão pela qual muitos Municípios de Minas precisam de um Defensor Público e não

o encontram, ou, às vezes, precisam de um Professor bem remunerado e também

não o encontram.

Fica aqui o registro da defesa dessa importante categoria que são os Defensores

Públicos. Quero cumprimentar a todos, por intermédio da Associação dos Defensores

Públicos de Minas Gerais, na pessoa do Sr. Presidente, o Dr. Felipe Augusto Cardoso

Soledade. A Bancada do PCdoB está aqui atenta a qualquer projeto que possa

valorizar essa importante instituição, que é a Defensoria Pública do Estado de Minas

Gerais.

Sr. Presidente, venho à tribuna para fazer uma homenagem e um registro. Na

sexta-feira, dia 15 de maio, após longo dia de trabalho no Plenário desta Assembleia

Legislativa, encerramos o fórum por meio do qual se ouviu a opinião da sociedade

mineira sobre o Plano Decenal de Educação. A plenária final foi na sexta-feira,

durante todo o dia. Foi feito um belíssimo trabalho, quando as entidades reafirmaram

compromissos com a educação pública, gratuita e de qualidade, com a valorização do

professor, com a Uemg e com a Unimontes. Além disso, reafirmaram a necessidade

de melhoria nos investimentos públicos. Precisa haver mais investimentos para a

educação de Minas Gerais.

Após o encerramento do fórum, tive a oportunidade e a felicidade de ir até a cidade

de Ouro Preto, para participar de importante evento: os 65 anos da Escola Técnica

Federal de Ouro Preto, hoje com a denominação de Instituto Federal Minas Gerais,

câmpus Ouro Preto, que é o IF Ouro Preto. Essa instituição pública de ensino, essa
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instituição profissionalizante completou seus 65 anos de existência. Estivemos nesse

Município, onde estava também nosso Reitor Caio Mário Bueno Silva, a quem

externamos nossa felicitação. O Reitor Caio Mário, recentemente, assumiu a Reitoria

do IF Minas Gerais, que é responsável não só pelo câmpus de Ouro Preto, mas

também por diversos outros no interior do Estado, como o da nossa querida São João

Evangelista, que também se transformou. A escola agrotécnica de lá agora faz parte

do IF Minas Gerais. Cumprimentamos, ainda, o Diretor-Geral do IF Ouro Preto, Prof.

Artur Versiani Machado.

A solenidade, que teve a oportunidade de homenagear aqueles que ali se formaram

há 50 e há 25 anos, muito me impressionou porque algumas lições, Deputado Getúlio

Neiva, vêm à nossa mente. A tradição da escola pública de Ouro Preto é secular. A

primeira instituição que deu origem à escola técnica começou a funcionar em 1909,

com o governo Nilo Peçanha, que criou, à época, a Escola de Artes e Ofícios.

Posteriormente, em 1937, a instituição foi transformada em Liceu Industrial. Já no

governo Getúlio Vargas, em 1942, ampliou-se a oferta de formação técnica,

ganhando o local o nome de Escola Técnica Industrial, para, em 1944, ser

propriamente instalada a Escola Técnica Federal de Ouro Preto, por meio de seu

fundador, o grande Pe. José Pedro Mendes Barros, defensor da escola pública. Esse

professor de Língua Portuguesa, de análise sintática, muito contribuiu para a

instituição da escola pública. A Escola Técnica Federal, em 2002, foi transformada

em Centro Federal de Educação Tecnológica - Cefet -, nome mais conhecido até

hoje. Agora, recentemente, as escolas técnicas foram transformadas em institutos

federais, que são os IFs. No nosso caso, o IF Minas Gerais.

Registre-se que o Presidente Lula criou mais escolas técnicas federais que todos os

demais Presidentes da República juntos. Isso mostra o compromisso que tem nosso

Presidente para com o ensino profissionalizante.

A primeira lição que tirei desse evento em Ouro Preto foi a de que o Brasil, em

1944, quando criada a Escola Técnica Federal de Ouro Preto, não tinha a pujança

econômica que temos hoje, não tinha o perfil industrial que o Brasil tem hoje, não

tinha a arrecadação de hoje.
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Fico imaginando, Deputado Getúlio Neiva, se, naquela época, o Presidente Getúlio

Vargas tivesse o mesmo pensamento, por exemplo, do atual Vice-Governador de

Minas Gerais, Dr. Antonio Augusto Anastasia. Digo isso porque o Dr. Anastasia, no

seminário sobre a crise no Expominas, expressou exatamente isso. Aliás, consta no

“site” da Assembleia a visão de que o Estado levaria muito tempo para criar, hoje,

uma escola técnica profissionalizante, além de ser muito dispendioso. O nosso Vice-

Governador alegou que existem mecanismos mais eficientes para a criação da escola

técnica, como é o caso das parcerias público-privadas para a compra de vagas nas

instituições particulares, o chamado Programa de Educação Profissional. Compram-

se as 140 mil vagas, e não se cria a escola técnica do Estado.

Imaginem, Deputados Getúlio Neiva e Weliton Prado, se o Presidente Getúlio

Vargas, em 1944, tivesse o mesmo pensamento de que a criação de escolas técnicas

é muito cara e demorada e que a saída para o problema seria arranjar um caminho

mais rápido. Se isso tivesse acontecido, hoje não teríamos este patrimônio importante

da escola pública brasileira que são os Cefets e os institutos federais - IFs.

Volto de Ouro Preto com esta convicção: o poder público não pode titubear, e sim

investir na educação e na escola técnica profissionalizante. No Brasil, os Cefets e os

IFs só existem hoje porque, na época do nacional-desenvolvimentismo, tivemos a

visão de que era importante investir na formação profissional dos nossos jovens.

Essa é a lição que aprendemos, tanto com o Pe. Mendes Barros quanto com Nilo

Peçanha e com Getúlio Vargas, de defesa da escola pública e do ensino técnico

profissionalizante. E hoje, em pleno séc. XXI, é triste vermos que o Vice-Governador

do Estado ainda não está convencido de que Minas Gerais precisa mesmo é de uma

escola técnica, com orçamento e investimento próprio, nos mesmos moldes da criada

por Getúlio Vargas, em 1944, ao invés de ficar comprando vagas no mercado e

fazendo parcerias público-privadas para o Programa de Educação Profissional, com a

compra de 140 mil vagas. Foi exatamente o contrário disso que Getúlio Vargas fez

com a criação do Cefet de Ouro Preto.

Outra lição importante, Deputado Getúlio Neiva, é que o Reitor Caio Mário e o

Diretor Artur Versiani levantaram um aspecto muito interessante, que é a prova

concreta e objetiva de que políticas públicas acertadas e historicamente
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implementadas fazem a diferença. O Prof. Artur Versiani trouxe um dado importante,

já que lá, em Ouro Preto, a presença dos alunos oriundos da escola pública, tanto no

nível técnico quanto no superior, já é maior que a presença dos alunos das escolas

particulares. A presença do afro-brasileiro dentro do Cefet e do IF também é bastante

significativa. Isso mostra que, historicamente, o ensino de Ouro Preto valorizou a

escola pública. Historicamente, o ensino público de Ouro Preto trouxe o afro-brasileiro

para dentro da instituição, que está avançada.

Na história tradicional do ensino brasileiro ocorre o contrário: o aluno da escola

pública foi excluído, e o afro-brasileiro impedido de estar lá dentro. Com a

participação neste evento, fico convencido, cada dia mais, da importância da

implementação das chamadas cotas sociais, com ênfase nas cotas para alunos de

escolas públicas, para afro-brasileiros e para indígenas, a fim de que eles possam

ocupar vagas nas escolas públicas brasileiras, tanto nos Cefets e IFs como nas

universidades federais e do Estado. A importância das cotas sociais e raciais mostra

que o Estado, por meio de uma política propositiva e positiva de diferenciação

daqueles que, historicamente, foram excluídos, traz a oportunidade de corrigirmos

uma injustiça social secular.

Porque, se o Brasil e Minas Gerais tivessem tido a mesma política que Ouro Preto

teve, de manter os seus alunos dentro da escola pública, talvez hoje não

precisássemos falar em cota. Mas hoje é necessário, é urgente, é fundamental a

aprovação das cotas sociais para corrigirmos um erro histórico, uma dívida histórica

do Brasil para com os nossos trabalhadores, para com o povo afro-brasileiro, que

construiu este Brasil. Então, que as cotas sociais e as cotas raciais sejam

implementadas, sim, para que possamos corrigir essa distorção.

Fica aqui o nosso registro. Quero parabenizar todos os professores, os servidores,

os alunos e especialmente toda a comunidade de Ouro Preto, pelo importante

patrimônio educacional que eles têm. É um exemplo para Minas Gerais, para o Brasil

e para o mundo. Parabéns ao Instituto Federal de Minas Gerais, o antigo Cefet,

antiga Escola Técnica Federal de Ouro Preto, que completou 65 anos de existência,

formando para a cidadania, para o mercado e para o desenvolvimento econômico e

social deste país.
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* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilberto Abramo,

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la ao Deputado Getúlio Neiva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao

orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Inicialmente, Sr. Presidente, gostaria de cumprimentar

o Deputado Carlin Moura pelo seu brilhante pronunciamento, uma lembrança muito

boa de defesa do ensino público em Minas e no Brasil, com o exemplo de Ouro Preto.

Gostaria de lembrar também o pronunciamento feito pelo Deputado Domingos Sávio,

de defesa bastante substancial da necessidade de ampliação da Defensoria Pública

em nosso Estado. Diria até que, nesse caso, além de buscar a ampliação,

precisamos, no mínimo, para funcionar direito, de 1.200 Defensores Públicos no

Estado. Hoje temos pouco mais de 400, mas é preciso também reduzir ou eliminar

algumas injustiças que estão sendo praticadas. Foi um problema até judicial, dentro

da Defensoria Pública, o daquelas pessoas que, ao longo dos anos, dedicaram a sua

vida - são pouco mais de 60 pessoas - e estão com seus salários reduzidos em

relação àquilo que foi aprovado por esta Assembleia em 2008. O salário de

R$6.500,00 para o Defensor Público ainda é muito pequeno. Há casos de pessoas

que exerceram suas atividades durante anos e anos, e até tivemos a infelicidade de

alguns já terem morrido, sem terem seus direitos reconhecidos.

É preciso que façamos, nesta Casa, uma moção para que a Defensoria Pública,

com base nas decisões judiciais recentes, não recorra dessas decisões e faça valer

os salários iguais para quem trabalha igual. É importante demais falar nisso. Se

defendemos a Defensoria Pública, se adotamos, como democratas que somos, a

posição de que tanto o Ministério Público quanto a Defensoria Pública precisam de

suporte, diria que a Defensoria Pública hoje tem sido menosprezada pelos governos.

E é preciso que Minas Gerais entenda a necessidade de que os pobres, os mais

carentes, tenham, de fato, um apoio não apenas na existência da Defensoria Pública,

mas na ampliação do número de Defensores, para que tenhamos realmente justiça

para todos.
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Gostaria de fazer remissão também, Sr. Presidente, a um fato curioso: queixamo-

nos, lamentamo-nos muito da lentidão da Justiça. Vemos aqui alguns exemplos

interessantíssimos, vemos o problema do INSS, das pessoas recorrerem. Hoje o

volume de serviço delegado à Justiça comum pelo INSS tem criado sérios problemas

para o Brasil. Vejam que, somente em 2008, há mais de 300 mil processos, porque,

nas cidades mineiras de grande porte, inexistem varas que possam cuidar dos

assuntos que se arrastam há dezenas de anos. É um comentário que fazemos, mas

gostaríamos, ao mesmo tempo, de ressaltar um caso específico da Justiça de

primeira instância na Comarca de Malacacheta. Pedi que se fizesse um levantamento

em minha região, em função da expansão que teremos em Teófilo Otôni, que

transformamos em entrância especial e onde criamos mais três varas, e, após esse

levantamento, sinto necessidade de fazer uma menção bastante empolgada ao Juiz

Thiago Colnago Cabral, de Malacacheta: não consta ali nenhum processo pendente

de apreciação. De 25/6/2007 a 31/3/2009, o Dr. Thiago Colnago Cabral proferiu 2.538

sentenças e 13.912 despachos e decisões; realizou 2.642 audiências, 26 sessões no

Tribunal de Júri e 72 leilões. É um exemplo, para Minas e para o Brasil, o trabalho

desse Juiz do interior, que nos faz acreditar, a cada dia mais, na Justiça brasileira: é

possível, sim, melhorar seu desempenho.

Mas quero passar a outro assunto, que também é muito importante. Em 2007,

quando aportei na Assembleia de Minas, falei exaustivamente da necessidade de

uma estrada de ferro na região do Nordeste mineiro. Essa estrada era necessária

para dar suporte ao desenvolvimento mineral, pela existência abundante de minério

de ferro desde Jenipapo de Minas até Rio Pardo, Porteirinha e Monte Azul - uma área

enorme, que, com mais de 11 pesquisas já registradas de minério de ferro, continua

sem exploração por falta de um meio de transporte mais adequado, que naturalmente

seria a estrada de ferro.

Mas veja, Sr. Presidente, que hoje estamos em uma situação interessante. Fui

assessor na Gasmig por algum tempo, e desde então já discutíamos ali a

necessidade da exploração do gás natural existente não só no Vale do São

Francisco, mas também subindo até Tuparecê, Distrito de Medina, onde há uma

ocorrência natural de gás: fura-se um buraco no chão, coloca-se ali um fósforo, e o
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fogo pega. Fato é que temos muito gás espalhado pelo Norte e pelo Nordeste de

Minas Gerais, mas vejam a que situação chegamos, resistiu-se muito ao

aproveitamento desse gás - era mais fácil importar da Bolívia ou aproveitar o gás

descoberto com o petróleo; era muito mais fácil utilizar essas fontes do que pesquisar

na área mais pobre de Minas Gerais a ocorrência de gás para abastecer o mercado

e, sobretudo, para viabilizar a implantação de algumas indústrias daquela região. No

relatório que se vê no “Estado de Minas”, que traz quatro páginas a respeito desse

assunto, diz-se o seguinte: “Ninguém mais duvida de que há tem gás natural – e

muito – na região. A questão agora é saber exatamente onde ele está e qual sua

vazão. Estudos indicam que a bacia do São Francisco, que abrange mais de

1.000.000m2 entre Minas e os Estados no Nordeste, pode conter até

1.000.000.000.000m3 de gás. Só para ter ideia, o Brasil importa hoje cerca de 30

milhões, por dia, de metros cúbicos da Bolívia”. Mas não será surpresa se surgirem

novas ocorrências mineiras. A empresa Georadar, depois que se decidiu explorar o

gás daquela região, está trabalhando ali com mais de 500 pessoas e já descobriu a

ocorrência de estanho e de chumbo, além de fosfato, do calcário de Poté e do caulim

de Padre Paraíso. Ou seja, estamos tendo agora a revelação do que já sabíamos

desde criança. Nós, que moramos e passeamos por toda aquela região de Montes

Claros, Taiobeiras, Salinas, Medina, Rio Pardo de Minas e Monte Azul, conhecemos

a região e sabemos que as ocorrências do gás estão lá, assim como as ocorrências

minerais.

E não despertamos; nossos governos estadual e federal não despertaram para a

realidade daquela região, que só é pobre porque não se investiu em sua

infraestrutura. Só é pobre porque não se olhou seu manancial e potencial fantástico,

que é inexplorado. Temos milhões de toneladas de cristais de rocha que poderiam

estar sendo trabalhados e exportados, mas descobriram que era mais fácil, para

manter essas reservas guardadas, criar reservas biológicas e florestais em áreas

onde não há essa necessidade, para garantir que esse minério de ferro não seja

explorado.

Lembro-me muito bem de quando Aureliano Chaves era Ministro da República e

tentou implantar naquela região algumas pequenas usinas de aproveitamento da
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biomassa, mas não conseguiu. O próprio Ministro não conseguiu implantar essas

usinas, que seriam importantíssimas para nossa região. Não sei o que acontece, mas

aquela região do Norte e do Nordeste de Minas tem sido colocada como reserva de

subsolo, reserva de solo, sem dar às famílias que lá habitam as condições de

explorar essas reservas.

Pela primeira vez na nossa história, estamos confirmando o que Monteiro Lobato

disse em relação ao petróleo. Só Monteiro Lobato, escritor infantil e professor, falava

que existia petróleo no Brasil; ninguém mais acreditava nisso nas décadas de 40 e

50, até a criação da Petrobras. Após a sua criação, começou-se a descobrir que o

Brasil tinha petróleo, e hoje estamos prestes a nos tornar autossuficientes e integrar o

bloco dos países exportadores de petróleo. Nossa estrutura de refino no Brasil não foi

olhada com carinho, e lamentavelmente exportamos gasolina e importamos “diesel”.

A estrutura de refino não está adequada ao tipo de petróleo existente no Brasil. Agora

novas reservas aparecem no nosso litoral, nas 200 milhas que lutamos tanto para

implantar. Lembro-me bem da luta que tivemos de 1991 a 1994 para garantir as 200

milhas de soberania no litoral do Brasil, para que pudéssemos explorar petróleo, e

hoje há petróleo suficiente. Se houver aceleração da exploração, seremos grandes

exportadores de petróleo.

No caso específico do Norte e do Nordeste de Minas, temos a ocorrência de gases,

estanho, chumbo, minério de ferro, calcário, caulim, sem exploração, porque não

existe condição de transporte. Essa condição, pela qual lutamos tanto, não existe.

Agora, mais ainda, com a Zona de Processamento de Exportação - ZPE - em Teófilo

Otôni paralisada, não existe um movimento organizado no setor econômico de Minas

Gerais e do Brasil para viabilizar esses empreendimentos e essas explorações, que

poderiam até resultar na criação de uma aciaria dentro da ZPE de Teófilo Otôni para

aproveitar todo o potencial de minério de ferro existente na região. Preocupamo-nos

com isso. Na semana passada, vim aqui mostrar que estamos lutando pela ZPE de

Teófilo Otôni desde 1983. Começamos a ter resultados em 1988. O Itamar nos deu

um decreto em 1994, depois tudo voltou à estaca zero. Começamos de novo; o Lula

autorizou, mas até agora o Presidente da República não assinou o decreto de

alfandegamento da ZPE de Teófilo Otôni. Vem daí o meu apelo: é preciso que o
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governo federal entenda a necessidade dessa urgência. Já prometeram liberar a ZPE

de Uberaba em junho, e sei como é o pessoal do Triângulo, afoito e agressivo. A

Prefeitura de Uberaba já ofereceu R$10.000.000,00 para implantação do distrito

industrial da ZPE de Uberaba, já colocou 1.000.000m² de área, à margem de rodovia

e ferrovia, disponível para a ZPE de Uberaba.

Se o governo do Estado não ajudar a região do Nordeste mineiro a resolver esse

problema e o governo federal não se interessar em negociar a dívida com a ZPEX,

empresa financiadora da nossa ZPE, haverá, naturalmente, a possibilidade de

Uberaba passar à frente de Teófilo Otôni. A minha preocupação, Sr. Presidente,

depois de conversar com o Governador e apresentar-lhe esse problema, é cobrar,

semanalmente, uma solução no Plenário. A solução é complicada porque a ZPEX,

desde 1994, também com investimentos do governo do Estado, implantou lá a área

administrativa, toda arrumadinha e bonitinha. Estão lá, prontas, a alfândega e a área

administrativa, bem como os portões de entrada e saída de mercadorias. Desde

aquela oportunidade, agimos e realizamos o serviço necessário para que a ZPE

funcionasse. Lamentavelmente, a empresa que coordena a ZPE - a ZPEX - está

devendo R$11.500.000,00 ao BDMG, ao BNDES e ao Banco do Brasil, mas tem um

crédito com o governo federal de R$20.000.000,00, porque este não cumpriu sua

obrigação de apreciar os dois primeiros projetos apresentados na oportunidade, já

para indústrias.

Estamos numa situação difícil, e é preciso que eu apele aos governos federal e

estadual na busca de uma saída para a nossa ZPE. Faço isso embora eu tenha sido

vítima da ZPE, Sr. Presidente, porque, na eleição passada, quando fui candidato a

Prefeito, anunciaram que, até dezembro, teríamos 10 mil empregos diretos e 40 mil

empregos indiretos, o que deu vitória à atual Prefeita. Foi esse o resultado da

publicidade feita ano passado. Embora, de vez em quando, a mágoa bata no meu

peito, não posso, como cidadão do Nordeste mineiro e de Teófilo Otôni, deixar de

olhar o vasto universo que temos: o gás do Norte e do Nordeste de Minas, o minério

de ferro, o estanho, o chumbo, o caulim e o calcário. Não posso deixar de vislumbrar,

na ZPE de Teófilo Otôni, a oportunidade de podermos industrializar e preparar todos

esses minerais na região, que tem a ZPE como porta para a exportação. Temos a
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oportunidade única de desamarrar o desenvolvimento do Nordeste mineiro e ampliar

a ação da ZPE para o Norte de Minas. Temos como criar um novo porto para

escoamento da produção na região do Sul da Bahia e do Norte do Espírito Santo.

Então, Minas está perdendo um espaço fantástico. Os estudos que estão sendo

feitos, a ligação entre a Secretaria de Estado e o governo federal, ainda muito lentos,

não conseguem buscar a solução para esse caso.

Deixo aqui meu apelo público para que o governo do Estado acelere os

entendimentos. Já conversei com o governo do Estado sobre esse assunto, na busca

de uma solução para a dívida da ZPEX. Se isso não acontecer e se o governo federal

não reconhecer a dívida de R$20.000.000,00 com a ZPE de Teófilo Otôni, ou seja, se

não houver uma negociação, uma solução, a ZPE de Uberaba passará à frente e

começará a funcionar antes da ZPE de Teófilo Otôni.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Eram essas as minhas considerações.

O Sr. Presidente (Deputado Getúlio Neiva) - Vem à Mesa requerimento do

Deputado Padre João, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para,

nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Weliton Prado. A Presidência defere

o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado

Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Quero saudar a todos e a todas. Primeiramente,

gostaria de chamar a atenção de toda a população de Minas Gerais, mas de forma

muito especial - muito mesmo -, dos 611 Municípios que são atendidos pela Copasa.

Chamamos a atenção da população dos 611 Municípios que são atendidos pela

Copasa, dos Vereadores, dos Presidentes de Câmara, das associações e dos

Prefeitos. Realmente é algo muito sério que está ocorrendo na Assembleia Legislativa

em relação à tramitação do projeto que cria a Agência Reguladora de Serviços de

Saneamento Básico do Estado. No nosso ponto de vista, da forma como está,

prejudicará muito os Municípios. Por quê? Da forma como veio para esta Casa, o

projeto não atende, de maneira alguma, à necessidade dos Municípios mineiros. É

uma luta antiga. Apresentamos na Casa o nosso projeto para criar a Agência

Reguladora de Serviços de Saneamento Básico, o qual foi anexado ao do

Governador. Na verdade, o nosso projeto foi anexado, mas o teor do projeto enviado
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a esta Casa pelo governo do Estado é um verdadeiro absurdo, pois castra o direito

dos Municípios e impõe a agência a todos esses 611 Municípios. Essa é uma questão

realmente muito séria, Deputado Getúlio Neiva, e que nos faz lembrar o Ato

Institucional nº 5. Certamente atitudes como essa nos fazem lembrar do AI-5, ato

editado pelo regime militar, durante a ditadura militar, que castrava todos os direitos

civis do povo, torturando e matando todos aqueles que se colocavam contra o

governo. É a mesma coisa o projeto que está tramitando aqui, que castra todos os

direitos dos Municípios e fere a Lei nº 11.445/2007.

Não aceitamos nem admitimos isso de maneira alguma, pois os Municípios têm

autonomia, independência em relação ao saneamento básico. Quem são os

verdadeiros titulares do saneamento básico no Estado? Os 853 Municípios do

Estado. São 611 atendidos pela Copasa, que tem essa responsabilidade, e a grande

maioria dos outros Municípios, uns duzentos e poucos, pelos departamentos

municipais. Da maneira como está, o projeto não atende as necessidades dos

Municípios. Por quê? Pela Lei nº 11.445, que trata da criação de uma agência

reguladora de saneamento básico, para qualquer definição, para reajuste, tem de

existir uma agência reguladora. Minas Gerais não a criou. Por isso já conseguimos

três vitórias na Justiça. Como não concorda com elas, a Copasa recorre daqui e dali.

Foi até ao STJ, mas perdeu. Se não tivesse perdido, hoje já haveria aumento no valor

da conta de água e de esgoto, de aproximadamente 10%, a partir de março.

Conseguimos impedir esse absurdo na Justiça, pois não há agência no Estado de

Minas Gerais. Agora o Governador quer criar uma agência de qualquer jeito, à

margem da legislação, ferindo a Constituição. Então envia um projeto de qualquer

maneira a esta Casa, a fim de aprová-lo de qualquer jeito, com pedido de urgência

para ser aprovado e para a Copasa aumentar o valor da conta de água e de esgoto.

Não aceitamos nem admitimos isso. Brigaremos até o fim e discutiremos com o

conjunto da Bancada do PT e do PCdoB e dos demais parlamentares desta Casa. O

Promotor Antônio Baêta, que tem uma contribuição muito importante em relação à

tramitação do projeto nesta Casa, está estudando e acompanhando de perto esse

caso há bastante tempo. Da maneira como está, os Municípios serão prejudicados

porque, se a atuação deles se resume apenas ao abastecimento de água e ao
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serviço de esgoto sanitário, eles terão de criar outra agência. Da maneira como está

aqui, o governo está dizendo que a agência é só para atender à questão da água e

do esgoto. Assim os Municípios terão de criar outra agência para atender à Lei nº

11.445, que também garante que a agência é responsável pelo serviço de limpeza

urbana, pelo manejo de resíduos sólidos, pela drenagem e pelo manejo de águas

pluviais e urbanas. Portanto não resolverá, de maneira alguma, o problema de ordem

técnica e financeira dos Municípios; pelo contrário, gerará mais despesas.

Fica a nossa preocupação. Se algum Município decidir que quer fazer parte dessa

agência, tudo bem. Que ele faça parte dessa agência, que seja mais uma opção.

Então apenas mais uma opção, e não que esse Município seja obrigado. Se quiser

criar uma agência própria, poderá criá-la? Sim. A lei garante esse direito? A Lei nº

11.445 garante isso. Se o Município quiser se unir com outros da região e fazer um

consórcio que fique responsável por regular todo o saneamento básico da região, ele

poderá fazê-lo? Sim, não há nenhum problema nisso. O que não dá é a Copasa

querer se impor, colocar-nos uma mordaça. Atos como esse - como abordei aqui -

lembram o período da ditadura militar, o AI-5. Realmente não podemos admitir isso

de forma alguma.

Pela legislação, os Municípios têm o direito assegurado de participação na diretoria

colegiada, no conselho consultivo, além do controle social, conforme determina a Lei

nº 11.445, que é a lei maior, a lei nacional. Por que o governo do Estado tem tanta

dificuldade em cumprir a lei? Não aceita de forma alguma, cria mais de mil artifícios

para tentar burlar a lei e apresenta nesta Casa um pedido de urgência na tramitação

da proposição. Podemos votar o projeto com urgência? Podemos. Há algum

problema? Não. Do jeito que está, há algum problema? Sim, porque é ilegal, é

inconstitucional, prejudica os Municípios e a população, portanto não resolve o

problema; não adianta colocar a sujeira debaixo do tapete. Como se resolve o

problema da sujeira? Fazendo o tratamento de esgoto, mas a Copasa não o faz na

maioria dos Municípios mineiros. Ela cobra por ele? Sim, e cobra muito caro, um valor

absurdo pelo tratamento de esgoto em nosso Estado, chegando, às vezes, ao dobro

do valor cobrado pela água, sendo que a tarifa de água já é uma das mais caras do

País.
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Então é isso que temos de resolver. Onde a Copasa cobrar pelo tratamento do

esgoto - e ela cobra praticamente em todos os Municípios -, ela tem de tratá-lo. Ela

não pode colocar a sujeira debaixo do tapete, literalmente jogando o esgoto sanitário

que sai dos banheiros das residências nos rios, lagos e córregos, contaminando os

mananciais e a água potável. Já demos vários exemplos do que acontece em

diversas cidades do nosso Estado e também já entramos com dezenas de ações no

Ministério Público. Lembro-me de que a Lagoa da Pampulha era a caixa-d’agua de

Belo Horizonte e da região metropolitana, mas hoje a água está imprópria para o

consumo. E por que está imprópria? Porque o esgoto vai direto para a lagoa, sem o

tratamento total que deveria ter. Portanto, essa é uma grande preocupação. Temos

de nos preocupar com o futuro, inclusive com o futuro da civilização, ou teremos

problemas absurdos de água. Num país como o Brasil, num Estado como Minas

Gerais, que tem um dos maiores potenciais hídricos, um grande volume de água

própria para o consumo, se continuar do jeito que está acontecendo, não teremos

água para beber. Faltará água? Não, o problema não será a falta de água, mas ela

estará contaminada, imprópria para o consumo. Teremos o absurdo de, num futuro

bem próximo, a população não ter água para beber e fazer a comida, porque a água

está sendo contaminada.

Realmente temos de colocar a mão na consciência. Fica aqui o nosso

posicionamento. Solicitamos o pedido de retirada da urgência na tramitação da

proposição e que o projeto a ser votado nesta Casa seja realmente sério, pois, da

maneira como está, parece que se trata de um projeto só para falar que queria uma

agência, garantir alguns empregos para o Governador, que vai indicar nomes e

aumentar o valor da água da Copasa. O objetivo é aumentar o valor da água, mas

isso não vamos aceitar, mesmo sabendo que se trata de uma empresa poderosa. Fiz

questão de ir lá para discutir, inclusive, com os trabalhadores, que estão passando

por diversas dificuldades e poderiam ser mais bem valorizados. A Copasa poderia

distribuir melhor os seus lucros, principalmente com quem trabalha. Os terceirizados

estão passando por mais dificuldades ainda, pois eles já tinham poucos direitos, e

agora passaram a terceirização para outra empresa, que está cortando tudo. Por isso

temos de ter coragem para fazer esse debate. E não é porque é uma empresa



____________________________________________________________________________
862

poderosa: os jornais divulgaram hoje que o seu lucro aumentou 52% nos últimos

meses.

E a Copasa quer mais e mais aumento. Para que tanta ganância? Não há

necessidade disso. Estamos percorrendo todo o Estado de Minas Gerais com

caravanas e vemos o sofrimento das pessoas, do cidadão. O sofrimento das mães é

muito grande. Há mães que recebem salário mínimo e têm de pagar mais de

R$200,00 de conta de água e esgoto. Isso é um absurdo e prejudica muito o

orçamento doméstico. Há mães quem têm filhos na escola, com muitas dificuldades,

e não há como sobreviver desse jeito. É um valor muito alto. Onde a Copasa entrou,

o valor pago pela água aumentou, e aumentou muito. Com a taxa de esgoto, pode

chegar a dobrar o valor da conta da água. É uma grande injustiça que não tem

justificativa. Cobrar pelo tratamento de esgoto e não realizar o serviço é inadmissível.

O que queremos não é que a Copasa garanta a água e o tratamento de esgoto;

não. Queremos preço justo. E se a Copasa recebe pelo tratamento de esgoto, que

preste o serviço. Não é assim? Se você vai ao supermercado e paga por um litro de

leite, você leva o litro de leite para sua casa; se você paga por 10 pães, você leva só

5? Não, você leva os 10 pães. Se você compra dois sacos de arroz de 5k, você leva

só um saco de 5k? Não, você tem de levar os dois. É assim que acontece,

diferentemente do cidadão que paga pelo tratamento de esgoto, pela água, mas não

há tratamento de esgoto. Essa é a realidade do nosso Estado; 651 Municípios são

atendidos pela Copasa, e grande parte deles vive esse flagelo.

A população está totalmente revoltada, e com razão. Por isso a nossa campanha

vai continuar. Em nosso mandato, repetirei quantas vezes for preciso, ocuparei esta

tribuna quantas vezes for preciso, ajuizaremos tantas ações quantas forem

necessárias, mobilizaremos, faremos panfletos, estaremos nas ruas, continuaremos

com a nossa luta, pois é dessa maneira que se resolvem as coisas em nosso país.

Contamos com o apoio dos Vereadores, das associações, das entidades. Temos de

engrossar o movimento. Temos de ter força. Já provei aqui, por várias vezes, que em

tudo por que lutamos até hoje, em que houve participação e mobilização, tivemos

vitórias, e muitas. Muitos duvidaram que fosse possível acabar com a taxa de

incêndio para as residências, mas conseguimos. Conseguimos também impedir a
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cobrança da taxa para chamar a polícia. Se chamássemos um policial, teríamos de

pagar R$12,00 se ele fosse a pé, R$15,00 se fosse de moto, e mais de R$20,00 se

fosse de carro. Se fôssemos fazer um boletim de ocorrência, teríamos de pagar;

conseguimos acabar também com isso. Em 56 anos da Cemig, pela primeira vez na

história, conseguimos reduzir a conta de luz em 17%; conseguimos impedir que a

Cemig colocasse no SPC o nome de quem estivesse devendo. Então, há

possibilidade de vitória. Conseguimos também impedir o aumento da água da

Copasa. As pessoas têm de acreditar que isso é possível.

Do jeito que o projeto está, não poderá ser aprovado, porque é inconstitucional e

não atende as necessidades do Município nem da população. Não aceitaremos de

maneira alguma. Levaremos essa discussão para a Bancada do PT, conversaremos

com o PCdoB e vamos ter um posicionamento muito firme nesta Casa, mas muito

firme mesmo, porque o povo de Minas tem de ser respeitado, assim como o meio

ambiente. As autoridades têm de acordar. É preciso criar a agência com todos os

aspectos legais, atendendo todos os requisitos, e não fazendo maquiagem,

camuflando, tentando disfarçar a realidade, impondo o autoritarismo para que o

governo do Estado assuma todas as decisões. Não concordamos com isso, pois os

Municípios possuem independência e tem de haver autonomia.

Assim, gostaríamos de agradecer e contar com o apoio e a participação dos

Deputados desta Casa, dos Vereadores e da população nessa campanha. O nosso

compromisso aqui é com o povo, com as pessoas que mais necessitam. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 20,

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.
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ATA DA 14ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 18/5/2009

Presidência do Deputado Fábio Avelar

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

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

Sávio Souza Cruz - Entrega de placa - Palavras do Frei Jacir de Freitas Farias -

Exibição de vídeo - Palavras do Deputado Federal Jaime Martins Filho -

Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Fábio Avelar - Sávio Souza Cruz - Tiago Ulisses.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

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

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

Ata

- O Deputado Tiago Ulisses, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Colégio Santo Antônio pelo seu

centenário.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa o Exmo. Sr. Deputado Federal

Jaime Martins Filho, representando a Câmara dos Deputados; a Exma. Sra. Juíza

Mariza de Melo Porto, representando o Tribunal Regional Eleitoral; os Revmos. Srs.

Frei Jacir de Freitas Farias, Diretor-Geral e Pedagógico do Colégio Santo Antônio;

Frei Alessandro Rufino da Silva, Diretor Administrativo e Financeiro do Colégio Santo

Antônio; Frei Jonas Nogueira da Costa, Diretor Pastoral do Colégio Santo Antônio;

Frei Guilherme Van Wordragen; e Frei Feliciano Van Sambeek; e o Exmo. Sr.

Deputado Sávio Souza Cruz, autor do requerimento que deu origem a esta

homenagem.
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Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs. Vereador Reinaldo

Gomes de Souza; Carlos José Lemos, Deputado no período de 1974 a 1982; e

Werner Cançado Rohlfs, Diretor de Relações Institucionais do Sindicato da Indústria

da Construção Civil no Estado de Minas Gerais - Sinduscon-MG.

Execução do Hino Nacional

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

por Júlia Batista Castilho de Avelar e Francisco Augusto Maciel Bois, ex-alunos do

Colégio Santo Antônio, que serão acompanhados pela pianista Sandra Maluf.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Sávio Souza Cruz

Exmo. Sr. Deputado Fábio Avelar, que nesta reunião representa o Presidente da

Assembleia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho; Revmo. Frei Jacir de Freitas

Farias, Diretor-Geral e Pedagógico do Colégio Santo Antônio; Exmo. Deputado

Federal Jaime Martins, que representa o Presidente da Câmara dos Deputados,

Deputado Michel Temer; Exma. Sra. Juíza Mariza de Melo Porto, representando o

TRE; Revmos. Frei Alessandro Rufino da Silva, Diretor Administrativo e Financeiro,

Frei Jonas Nogueira da Costa, Diretor Pastoral, do Colégio Santo Antônio, e Freis

Guilherme e Jaime, remanescentes da geração de frades holandeses que ajudaram a

construir a grandeza dessa instituição; como Deputado desta Assembleia Legislativa,

Casa representativa do povo mineiro, tive o privilégio e a honra de requerer fosse

realizada esta reunião solene em comemoração à passagem do centenário de

fundação do Colégio Santo Antônio. Mas ao privilégio e à honra do Deputado

somaram-se o orgulho do cidadão de Minas que há em mim e sobretudo o afeto

decorrente de minha condição de ex-aluno e professor licenciado do Colégio Santo

Antônio. Assim, reunidos na satisfação desta solenidade encontram-se o homem

público e seu dever, o cidadão e seu sentimento da realidade, e a pessoa que tem na

sua vida a marca do Colégio Santo Antônio. A razão para tão completo sentimento o

próprio colégio a ofereceu, com sua história de conquistas, sua marca de inequívocas

realizações e a inquestionável solidez com que chega a seus 100 anos de existência.

Todos os que aqui se encontram terão em mente, por exemplo, os resultados do
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último Exame Nacional do Ensino Médio - Enem -, divulgados no final do mês de

abril. Esses resultados garantiram ao Colégio Santo Antônio o 4º lugar no “ranking”

nacional das melhores escolas, o 3º lugar em Minas e o 2º lugar em Belo Horizonte,

deixando clara a margem a assegurar que, sendo outros os critérios, a posição do

Colégio teria sido ainda mais elevada. Os resultados do Enem encheram de alegria a

alma do Colégio e de orgulho o coração de Minas, coração que já testemunhara, no

alvorecer deste ano do centenário, o sucesso do Santo Antônio nos vestibulares de

2009. Nada menos que 494 concluintes do ensino médio foram aprovados sem terem

precisado passar pelo cursinho pré-vestibular. Jovens de 17, 18 anos, cerca de 98%

dos que bateram à porta da PUC Minas foram recepcionados, o mesmo ocorrendo

com cerca de 70% dos que procuraram a UFMG. Foram 23 os primeiros lugares

obtidos, 16 segundos lugares e 12 terceiros lugares. Todos esses não são números

banais, são números grandiosos, que, de um lado, no início de 2009, prenunciavam

os resultados a seguir divulgados pelo Enem e, de outro, ratificavam a história

antecedente construída ao longo de 100 anos pelo Colégio Santo Antônio. Pois óbvio

é que resultados como esses não se alcançam em um dia. Antes, exigem a lenta

maturação dos anos e ainda o alto preparo, a elevada inspiração, o árduo labor e a

absoluta dedicação de mais de uma geração.

Comove-me deparar, neste momento de minha reflexão, com a figura dos frades

franciscanos holandeses, pertencentes à Ordem dos Frades Menores, fundada por

São Francisco de Assis no século XIII: a eles se deve a base sobre a qual se

construiu a monumental realidade que é hoje o Colégio Santo Antônio.

Tudo teve início quando, em 1904, a convite do Vigário de São del-Rei, Monsenhor

Gustavo Ernesto Coelho, chegou àquela cidade o Frei Patrício Meijer, que vinha

colaborar na assistência espiritual aos fiéis da localidade. Frei Patrício, em breve,

recebeu a companhia de um confrade, o Frei Cândido. Outros chegaram, e todos

juntos idealizaram criar um colégio para rapazes, certos de que paralelamente ao

ministério sacerdotal poderiam cuidar da educação da juventude, como é próprio da

Igreja Católica e também como é próprio da Ordem dos Frades Menores desde seus

primórdios.
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O que poucos podiam à época avaliar é que aqueles primeiros frades, os que

chegaram a seguir e os que viriam depois constituíam uma elite de sólida formação

intelectual. Essa formação, longe de ser seu único atributo, era apenas o correto

adorno para suas almas excepcionalmente abnegadas, buriladas pelo exercício

cotidiano das regras escritas pela mão de São Francisco. A simplicidade, a pobreza,

o esvaziamento de si em benefício dos outros e por amor a Deus, a contemplação, a

fraternidade, todos aqueles traços do coração manso e humilde de Jesus que haviam

sido revividos com tanta proximidade nas colinas de Assis, no século XIII,

transplantavam-se com os freis franciscanos holandeses para as ruas históricas de

uma cidade que já havia erguido uma igreja a São Francisco e que já contava

também uma operosa Ordem Terceira de São Francisco.

Em harmonia a cidade e os recém-chegados, tudo contribuiu para que, em 1909,

findo o mês de abril, na manhã fria de 1º de maio, se inaugurasse o grupo escolar

católico dedicado à educação primária. Tanto trabalharam os 22 professores e os 495

alunos do educandário, que apenas três anos depois, em 1912, o grupo escolar cedia

vez ao Ginásio Santo Antônio. Este se enriquecia, logo a seguir, com o internato para

acolher alunos de Minas inteiro e até de outros Estados, atraídos pela boa fama da

escola.

Foi o Santo Antônio de São João del-Rei um colégio memorável. A par do carisma

franciscano que inspirava a formação moral, religiosa e cívica, o Ginásio Santo

Antônio ocupou-se em transmitir conhecimentos de forma sólida, favorecendo a

experimentação e a pesquisa num tempo em que isso não era comum, em formar

hábitos sólidos de estudos e em incentivar o interesse pelas línguas, pelas artes e

pelos esportes.

Era famoso, por exemplo, o laboratório de Física, doado pela família de Frei

Feliciano, o qual escola nenhuma possuía à época, no Brasil. Famosos também a

Banda Lyra de São Francisco, apelidada “A Furiosa”, os magníficos corais regidos por

Frei Geraldo na década de 50, as peças teatrais dirigidas por Frei Metelo, a sala de

cinema, o Santo Antônio Football Club, fundado em 1914, e o Esparta Football Clube,

fundado em 1918.
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Daquele tempo, em São João del-Rei, o ex-aluno Geraldo de Paula Guimarães,

estudante na década de 50, lembrava-se em 1987 que, “das mais distantes plagas

acorriam jovens, para se saciarem da fonte de conhecimentos em que se

transformara o educandário. Graças a seus competentíssimos professores, sempre

ciosos de suas responsabilidades de educadores”. E considerava, já no outono da

vida, que podia testemunhar terem saído do Ginásio Santo Antônio “safras

incalculáveis” de “cidadãos da mais alta estirpe”, que depois prestariam serviços de

inestimável qualidade à sociedade e à Nação.

Aquele Ginásio Santo Antônio, que fechou as portas em 1972 e cedeu lugar à

implantação do Câmpus Santo Antônio da Universidade Federal de São João del-Rei,

entendeu, em 1950, que deveria abrir uma segunda casa, não em São João, mas em

Belo Horizonte, e que essa segunda casa se ocuparia em preparar estudantes para

as melhores universidades do País.

Foi assim que o aparato e a experiência já adquiridos em São João del-Rei e

sobrepostos à velha dedicação dos frades e o sem reparo carisma franciscano

chegaram à Rua Pernambuco, no Bairro Funcionários, onde uma casa de fachada

simples passou a abrigar a nova escola. Rigor nos estudos, nas experimentações em

laboratórios, nas artes, nos esportes, na disciplina, na liberdade, no afeto, no

compromisso, na ética, no diálogo, na generosidade, na alegria, na paz e no bem foi

o que passou a fluir na nova casa franciscana, nesta Capital.

A vida me privilegiou com a oportunidade de chegar à Rua Pernambuco e

atravessar às portas do Colégio Santo Antônio no ano de 1969, 19 anos depois que o

colégio se havia estabelecido nesta cidade. Ali fiz o antigo ginásio e, depois, o

científico, concluído em 1976.

Em 1983, eu estava de volta ao Colégio, vivendo em mim uma tradição do Colégio

Santo Antônio, que é privilegiar seus ex-alunos e conservar internamente o clima e a

confiança de uma família. Vinha eu, então, como professor de Ciências, Física e

Química. A tarefa era difícil, pois tomava as aulas deixadas, naquele momento, pelo

Frei Feliciano, que hoje nos honra com a sua presença.

Ocupei-me desse trabalho com imensa satisfação e profundo gosto durante 15

anos, até 1998, quando me licenciei; não me desliguei, portanto, da querida escola.
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No Colégio Santo Antônio está parte da minha vida. E, como tantos, tenho a mente

e o coração povoados pelas marcas que o Colégio deixou em mim.

Lembro-me, com saudade e reverência, do Frei Jaime na portaria, na entrada para

as aulas, tratando todos pelo nome, até poder retirar-se para a Prefeitura, onde

cuidava com zelo das cadernetas. Ele era também responsável por saborosas aulas

de Inglês, em que a gramática era ensinada em canto gregoriano: “Em frases

interrogativas e negativas o sujeito vem sempre depois do primeiro verbo”. E todos

nós respondíamos: “Amém”.

O Frei Aristides, na diretoria, com o velho cachimbo na boca, sempre falando do

América: aos olhos do menino que era eu, ali acompanhando, ele era um americano

doente, mas, no curso do tempo, Frei Aristides emergiu para mim como um homem

de grande sabedoria, um filósofo de soberana firmeza, senhor da experiência e da

serenidade.

O Frei Dario, hoje Dom Dario, Bispo de Leopoldina, conheci ainda como aluno no

Colégio. Mais tarde, participei da sua cerimônia de ordenação e, a seguir, tive o

prazer de tê-lo como meu Diretor no colégio. Sua sala no Colégio Santo Antônio,

sempre ambientada com o canto gregoriano, era uma ilha de paz.

Frei Bertrando, o magnânimo Diretor, teve a seu encargo conduzir o início do

Colégio Santo Antônio em Belo Horizonte. Ele foi o primeiro Diretor da nova unidade.

Senhor do seu trabalho, deixou máximas lendárias, entre elas a de que “no fim tudo

dá certo”.

Frei Hilário celebrou missas inesquecíveis. Inovador, inquieto e amigo da juventude,

sua criatividade era um facho de luz sobre o futuro. Lembro-me dele neste Plenário,

quando, há nove anos, no ano 2000, pudemos comemorar, com grande alegria, os 50

anos do Colégio Santo Agostinho em Belo Horizonte.

De todos esses queridíssimos frades, com os quais tive o privilégio de conviver,

dois estão conosco nesta solenidade: Frei Feliciano Van Sambeek e Frei Guilherme

Van Wordragen. Além da generosidade, que não os impediu de deixar os seus sítios

de repouso para aqui comparecer, Frei Feliciano e Frei Guilherme têm em comum a

nacionalidade holandesa, o ano de nascimento, 1928, e o fato de terem pertencido
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tanto ao ginásio, em São João del-Rei, quanto ao Colégio, em Belo Horizonte. E um

rico currículo foi o que cada um deles pôs a serviço do educandário.

Frei Feliciano fez o curso primário de seis anos em sua cidade natal e os seis anos

de ensino médio no internato dos Fraters, na Holanda, quando estudou, além da

língua holandesa, também o latim, o grego, o francês e o alemão. Em 1946, com 18

anos de idade, fez um ano de noviciado na ordem franciscana e estudou a seguir dois

anos de Filosofia e quatro de Teologia. Ordenou-se em março de 1953 e começou a

preparar a viagem para o Brasil. Chegando de navio ao Rio de Janeiro em 1954, foi

direto para São João del-Rei, onde se maravilhou com o Ginásio Santo Antônio. Em

janeiro de 1955, recebeu de seu Provincial a instrução de que deveria preparar-se

para o vestibular de Física na UFMG. Fez o curso ao mesmo tempo em que começou

a lecionar Física, Francês, Matemática e Religião na recém-implantada unidade do

Santo Antônio em Belo Horizonte. E em breve ele se tornou no Colégio o senhor da

Física. Amoroso cuidador dos bem-montados laboratórios que vieram de São João

del-Rei, suas aulas, sempre desafiadoras, iniciavam-se invariavelmente com uma

mesma invocação: "Senhor, iluminai as nossas mentes para que possamos trabalhar

com louvor, por Cristo Nosso Senhor".

Frei Guilherme ingressou na Ordem dos Frades Menores em 1948, com 20 anos.

Após os complexos e exigentes estudos de praxe, fez sua profissão solene em 1952,

recebendo a sua ordenação presbiteral em 1955. Em 1956, um ano após a sua

ordenação, estava ele de partida para o Brasil. Temia ficar sozinho, como viria a

confessar anos mais tarde. Mas a determinação em seguir os desígnios de Deus o

fizeram separar-se da família e chegar com alegria a São João del-Rei, para onde

seguiu tão logo desembarcou no novo país.

Frei Guilherme, que mais tarde, em conjunto com Frei Jaime, me daria a honra de

celebrar meu casamento, ensinou Desenho Geométrico e Matemática, mas de tal

modo colou sua figura a essa segunda disciplina, que a evocação do nome dela era,

até pouco tempo atrás, a evocação de seu próprio nome. Seu trabalho no magistério

desenvolveu-se por 5 anos em São João del-Rei, por outros 10 em Pará de Minas e

por longos 25 anos na unidade de Belo Horizonte.
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Ao lembrar-lhes o currículo nesta pequena síntese, caríssimo Frei Feliciano,

caríssimo Frei Guilherme, minha intenção é reconhecer-lhes o trabalho e agradecer-

lhes, em meu nome, em nome dos ex-alunos, em nome da sociedade mineira. Mas é

também minha intenção evidenciar que, com uma ou outra pequena variação, esses

currículos seriam o de todos os demais frades franciscanos holandeses, deles tendo-

se originado a matriz das credenciais que vieram a definir o Colégio Santo Antônio.

Por essa razão, caríssimo Frei Feliciano, caríssimo Frei Guilherme, peço sua

licença para homenagear em sua pessoa a todos os demais integrantes da Ordem

dos Frades Menores, até chegar a Frei Jacir, Frei Alexsandro e Frei Jonas,

responsáveis pela atual competente direção, que faz jus à historia do Santo Antônio e

coloca a escola entre as primeiras do Brasil.

É ainda em sua pessoa, caríssimos Frei Feliciano e Frei Guilherme, que

homenageio também a todos os Diretores, a todos os professores, religiosos e leigos,

a todos os funcionários que passaram e que continuam no Santo Antônio até nossos

dias, cada um deles trazendo a sua parcela de contribuição para a grandeza deste

centenário. Desejo ao Colégio outros 100 anos de igual presença no cenário da

educação mineira. Ao fazê-lo, refiro-me aos resultados quantitativos aferidos

mediante as aprovações nos vestibulares, a classificação no “ranking” escolar, o

número de alunos matriculados, o número de ex-alunos que vieram a se destacar em

todos os campos da atividade humana. Mas me refiro especialmente aos resultados

qualitativos, tão acalentados pelo carisma franciscano.

Em nenhuma época, talvez, o apelo de São Francisco seja tão oportuno. À nossa

sociedade, que consagrou o hiperconsumo como parâmetro de vida, São Francisco,

aquele que foi capaz de desfazer-se da roupa do próprio corpo, oferece o parâmetro

da pobreza, o único capaz de dar a liberdade verdadeira ao homem; a nosso modo

de vida, que erigiu o individualismo, o egoísmo e a solidão como regras, São

Francisco, aquele que soube viver o sentido da plena comunhão, oferece as regras

da compaixão e da fraternidade; à superficialidade atualmente predominante em nós

e em nossas relações, São Francisco contrapõe a riqueza da vida interior, a

prevalência do amor, a busca da justiça, o esforço pela paz; e, finalmente, à
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agressividade com que tratamos a natureza, São Francisco contrapõe a integral e

amorosa comunhão com ela.

Nosso tempo, nosso mundo em crise reclama maior presença desse ideário

franciscano. Ao Colégio cabe continuar com sua missão de referência franciscana, e

a nós, mesmo que egressos, dele não nos cabe afastamento. Reunidos na grande e

amorosa família que aprendemos a ser com os franciscanos, não tenhamos distante

o coração do velho endereço da Rua Pernambuco, dos espaços venerandos do

Colégio Santo Antônio, de onde continuam a fluir, a par das lições sobre a provisória

ciência, lições de valor eterno sobre a inefável paz e sobre o supremo, o sumo bem.

Muito obrigado.

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, o Deputado Fábio Avelar, Presidente da Comissão de

Meio Ambiente desta Casa, que, neste ato, representa o Deputado Alberto Pinto

Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa, fará a entrega ao Frei Jacir de Freitas,

Diretor-Geral e Pedagógico do Colégio Santo Antônio, de placa alusiva a esta

homenagem. A placa contém os seguintes dizeres: “Desde sua fundação, há 100

anos, o Colégio Santo Antônio vem construindo uma história repleta de méritos,

tendo-se tornado uma das mais sólidas instituições educacionais do País. Levando

seus alunos a estender a cultura e os valores aprendidos entre os muros da escola

para outros âmbitos, essa prestigiosa escola é um exemplo de que o rigor e a sintonia

com os tempos acompanham as maiores conquistas humanas. A Assembleia de

Minas presta esta homenagem ao Colégio Santo Antônio pela comemoração de seu

primeiro centenário dedicado à promoção da boa educação e da fraternidade

universal”.

O Sr. Presidente - Com muita satisfação, gostaria de convidar o ilustre Deputado

Sávio Souza Cruz, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, para

me acompanhar na entrega da placa alusiva a esta justa homenagem.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Frei Jacir de Freitas Farias

Exmo. Sr. Deputado Fábio Avelar, que preside esta reunião representando o

Deputado Alberto Pinto Coelho, Exmo. Presidente da Assembleia Legislativa de
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Minas Gerais; Exmo. Sr. Deputado Federal Jaime Martins Filho; Exma. Sra. Juíza

Mariza de Melo Porto, representando o Tribunal Regional Eleitoral; Revmo. Sr.

Confrade Frei Alexsandro Rufino da Silva; Revmo. Sr. Confrade Frei Jonas Nogueira

da Silva, Diretor Pastoral; Revmo. Sr. Frei Guilherme, Confrade; Revmo. Sr. Frei

Feliciano; Exmo. Sr. Deputado Sávio Souza Cruz, autor do requerimento que deu

origem a esta homenagem; caríssimos presentes, pais, alunos, professores, todos

vocês que compõem a família do Colégio Santo Antônio, dirijo-me a todos vocês com

uma saudação franciscana: paz e bem! A singeleza - um dos principais legados de

São Francisco - e a magnitude deste momento, com toda a profundidade semântica

que essa antítese encerra, sintetizam a forma com que pretendo traduzir o que

representa para nós, franciscanos da Ordem dos Frades Menores da Província Santa

Cruz, esta reunião especial que presta tão significativa homenagem ao primeiro

centenário do Colégio Santo Antônio.

Eu, Frei Jacir, Diretor-Geral e Pedagógico da instituição, não me dirijo aos senhores

e senhoras aqui presentes apenas em meu nome. Na verdade - à feição de arauto -,

represento um coro de muitas e muitas vozes que começa pela dos demais

integrantes da administração colegiada, Frei Alexsandro Rufino da Silva, Diretor

Financeiro e Administrativo, e Frei Jonas Nogueira da Costa, Diretor Pastoral, e se

junta à daqueles que formam a imensa família do Colégio Santo Antônio: os

coordenadores pedagógicos, os coordenadores de área, de turma, os professores, os

funcionários, os alunos e seus familiares.

Antes de tudo, compete-me penhorar os meus agradecimentos à Assembleia

Legislativa, na pessoa de todos e de cada um de seus egrégios Deputados, aqui

representados por S. Exa. o Deputado Fábio Avelar, que preside esta reunião. E, de

modo muito particular, estendo esses meus agradecimentos ao Sr. Deputado Sávio

Souza Cruz, que, além de autor do requerimento para esta reunião especial, muito

nos honra na sua condição de ex-aluno e ex-professor do Colégio Santo Antônio.

Como ex-aluno, certamente o Deputado é conhecedor da máxima que circula no

colégio de que ex-aluno do Colégio Santo Antônio será eternamente aluno, ou seja,

pode ele ter-se formado médico, advogado ou ter sido eleito Deputado, mas nele

jamais se extingue o modo de ser tão característico de quem passou pelo Colégio
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Santo Antônio, como o senhor mesmo se expressou nas palavras aqui proferidas a

nós.

A propósito, uma das mais expressivas chancelas do Colégio Santo Antônio se

mostra no próprio ambiente familiar. Nossos alunos demonstram, diuturnamente, o

gosto de estudar no Santo Antônio, para júbilo dos pais, que, de fato, constatam que,

ao longo de todos esses anos, a formação de seus filhos não ocorre tão somente

pelos compêndios das ciências, com toda a rigidez exigida pelos rigores do

academicismo. Muitos estão aqui conosco. A formação de nossos alunos se edifica,

com similar nível de importância, pelos esteios dos valores humanos e pelos sublimes

pilares da fé cristã e dos valores do franciscanismo. E, esse mesmo orgulho de ser

membro do Colégio Santo Antônio, de ser integrante dessa família, se espelha

também na tez de cada um dos nossos professores, funcionários e alunos - “ipso

facto”, nosso colégio, essa Casa franciscana, é habitada por uma imensa família, uma

imensa e feliz família.

Com o trabalho constante desses abnegados e apaixonados educadores, religiosos

e leigos, o Colégio Santo Antônio chega aos 100 anos de história permeada de

paixão pela vida, por nós concebida como uma simbiose entre o ser e o saber, entre

a sensibilidade e o conhecimento, entre o sentir e o pensar. Se, neste momento, eu

inquirir os senhores sobre quantos de nós teríamos o privilégio de atingir a idade de

100 anos, possivelmente ninguém se manifestaria. E a explicação salta aos olhos:

poucas pessoas chegam a essa idade, o que se aplica, de igual modo, às instituições:

pouquíssimas, um número ínfimo mesmo são aquelas que dão conta de vencer as

intempéries dos anos e chegar, com reconhecida integridade, prestígio e excelência,

ao centenário. Mas, o Colégio Santo Antônio, sim! Aliás, cai-lhe muito bem a justa

metáfora de que se constrói de tijolos humanos, que formam uma sólida e bem-

alicerçada instituição, que há um século ensina paz e bem.

Indizível para nós foi a alegria de saber que, exatamente no ano do centenário,

fomos agraciados com a notícia de que somos o 4º melhor colégio do Brasil, no Enem

realizado em 2008. Entretanto, toda essa trilha de profuso brilhantismo, que por

demais honra a nossa escola, teve início, em 1º/5/1909, na histórica Cidade de São

João del-Rei, em Minas Gerais: um grupo de frades da Ordem dos Frades Menores
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da Província Santa Cruz tomou a iniciativa de fundar o Grupo Escolar Católico, que,

depois de algum tempo, passou a se chamar Ginásio Santo Antônio e, finalmente,

Colégio Santo Antônio. O primeiro diretor do Colégio Santo Antônio, em São João

del-Rei, foi Frei Florentino Brölman. Rendemos-lhe, neste momento solene, as mais

distintas homenagens, bem como aos frades holandeses que lançaram as sementes

dessa história. Em pouco tempo, o Colégio Santo Antônio firmou-se como referência

em educação em Minas Gerais, o que atraiu a atenção de famílias de outras cidades,

que solicitaram aos freis a criação de um internato, o que ocorreu em 1914, para que

seus filhos pudessem estudar no afamado colégio.

Àquela época, não obstante estar no início de suas atividades, não obstante se

encontrar, ainda, no limiar de sua existência, o Colégio Santo Antônio já fazia cintilar

gloriosamente a sua excelência acadêmica, que sempre ombreou - é importante

ratificar - com firme formação humana, por sua vez ornamentada com os grandes e

imperecíveis valores, a formação religiosa, com a sua indiscutível imprescindibilidade

à edificação do caráter e da personalidade dos nossos jovens. E o resultado não

poderia ser outro: incontáveis expoentes nacionais, ou mesmo internacionais, das

ciências, das artes, da política, da jurisprudência e do empresariado estudaram no

Colégio Santo Antônio.

Em 1950, os franciscanos transferiram o que modernamente chamamos ensino

médio do Colégio Santo Antônio para a nossa cidade. Guiados por um olhar apontado

para o amanhã, olhares que enxergam além do horizonte, eles pretendiam oferecer

em Belo Horizonte um ensino de qualidade, para que seus alunos pudessem

ingressar com facilidade nas melhores universidades de Minas Gerais e de outros

Estados. E assim nasce, na Capital mineira, o Colégio Santo Antônio, numa curiosa

relação de paradoxo, pois, a bem da verdade, já tinha 50 anos de história. Seu

primeiro Diretor em Belo Horizonte foi Frei Bertrando van Breukelen.

Aproveito para, neste momento, agradecer a todos os Diretores e professores,

frades e leigos que passaram pelo Colégio Santo Antônio. Digo a todos que a

memória do Colégio Santo Antônio é eternamente devedora a Frei Bertrando, Frei

Hilário, Frei Aristides, Frei Jaime, Frei Salvador - que Deus os retribua na glória dos

céus - e também aos frades que aqui estão, Frei Feliciano, Frei Guilherme e Frei José
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Roberto. Agradeço de tal modo aos que nele permanecem, desde o nosso decano e

professor, que aqui se encontra, Elcio Coutinho, que, com a sua sabedoria, ensinou a

muitos não somente a arte de se comunicar em outro idioma; e o nosso coordenador

Olavo, carinhosamente chamado por todos nós de Kafunga ou Frei Olavo, que tem a

sua alma em nossa escola; até os mais jovens professores - permito-me citar um

deles querendo incluir todos, o Marcelo Paiva: outrora aluno, agora também

professor. Agradeço também a todos os funcionários, que, com abnegado empenho,

cuidam dos bastidores de nosso Colégio. Em nome de toda a diretoria e dos frades

franciscanos, transmito a todos vocês um sonoro muito-obrigado.

Pois bem, tudo isso confere ao Santo Antônio a condição de um primor de colégio.

Reconhecido por conhecido rigor acadêmico - e os alunos que o digam -, faz-se notar

com estridência por todos os cantos da cidade, a começar pelo a que me referi

anteriormente, a quarta colocação nacional no Enem 2008. Nos vestibulares de 2009,

tivemos 502 aprovações de alunos que cursaram o 3º ano no CSA em 2008. Foram

conquistados, ainda, 23 primeiros lugares em cursos hiperconcorridos em instituições

de elevado prestígio. Só no curso de Medicina, um dos mais concorridos do Brasil,

tivemos 23 aprovações. Imaginem os senhores presentes que um dos nossos alunos

obteve aprovação em quatro vestibulares para Medicina, sendo três deles em

universidades federais. Assim, não posso deixar de registrar aqui os mais ruidosos

parabéns aos nossos alunos, por sua inteligência, empenho e dedicação aos estudos.

Vocês, que hoje aqui estão representando os outros que permanecem no colégio, são

a razão primeira de nosso existir. A vocês também a nossa salva de palmas. Registro

aqui uma recente entrevista concedida ao jornal “Estado de Minas” por uma de

nossas alunas, que inferiu o seguinte a respeito de nossa instituição: “O Colégio

Santo Antônio está completando 100 anos, mas não ficou congelado no tempo. É um

colégio contemporâneo”.

A dedução da estudante tem como premissa o fato de o Santo Antônio ser um

colégio alvissareiro, estar sempre inovando. Um exemplo - de peso - dessas

inovações, absolutamente inédito no ensino em Belo Horizonte, é o Programa CSA

Avançado, que cria oportunidade de eles fazerem pesquisas bibliográficas e de

campo. Dessa forma, vivenciam a experiência ímpar de desenvolver o espírito
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investigativo em sua área de interesse, por meio da extrapolação do aprendizado

intraclasse. Essa inovação - não há dúvida - abrilhanta a capacidade intelectual de

nossos estudantes, com a publicação de uma revista científica com a compilação dos

trabalhos dos mesmos.

A infraestrutura física do Colégio Santo Antônio, na sua simplicidade, é um

diferencial. O Colégio funciona com um sistema de coordenação por turma, abriga

duas bibliotecas que reúnem um acervo de 30 mil livros e possui laboratórios de

Biologia, Física e Química. A instituição conta, ainda, com uma Assessoria de

Comunicação, que, de fato, faz jus ao nome, com o jornal CSA Informa; um “site”

atualizado com frequência; e a Rádio Estúdio CSA, de cuja programação participam

alunos e professores.

Na Unidade de Ensino fundamental 1, mais conhecida como Coleginho, os

pequeninos da 1ª à 5ª séries adquirem as bases pedagógicas e humanas. No

carnaval, tornou-se praxe no Santo Antônio o desfile de uma escola de samba

formada pelas crianças desse segmento, que fazem suas evoluções - para encanto

de toda a comunidade - pelas ruas contíguas ao Colégio. Neste ano, o enredo da

escola de samba ganhou cores e tons especiais, afinal não se tratava de um carnaval

como os outros: era o carnaval do centenário. A partir da 6ª série, os pequeninos se

deslocam para o prédio do quarteirão de cima, o Colejão, como o chamamos,

Unidade de Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio, onde prosseguem sua caminhada

acadêmica em uma nova etapa da vida.

Como instituição educacional franciscana, o Colégio Santo Antônio se inspira na

magnífica vida de São Francisco de Assis para orientar sua ação didático-

pedagógica. São Francisco, como se sabe, foi um exemplo para a humanidade; é

uma das mais sublimes unanimidades universais, já que é reverenciado nos quatro

cantos do planeta. E, sob a égide desse santo, o CSA, sempre na perspectiva

ecumênica, realiza encontros de catequese e de crisma e celebra solenemente as

principais datas religiosas, como a Páscoa, bem como aquelas que nos são

especialmente caras: o Dia de Santo Antônio e o Dia de São Francisco. Além disso,

são frequentes as reflexões, em nosso Colégio, sobre a contribuição da Igreja
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Católica e da sociedade como um todo para a construção de um mundo em que

existam justiça, paz e integridade da criança.

Igualmente, consonantes com os ideais franciscanos são os projetos sociais do

Colégio Santo Antônio, tradicionais em nossa instituição, que têm como alvo os

alunos em situação de vulnerabilidade social. O desenvolvimento de projetos sociais,

com vistas a beneficiar alunos oriundos de famílias de baixa renda, sempre foi uma

tradição no Colégio Santo Antônio. Em 1999, implantamos o Projeto Gratuidade

Educacional, que hoje oferece mais de 300 bolsas de estudos a alunos em situação

de vulnerabilidade social. Os beneficiários também recebem uniforme, livros e

material escolar. Trata-se de um projeto de inclusão social que encerra toda a carga

significativa dessas palavras, uma vez que um dos aspectos da inclusão social

realmente se consolida na expressiva aprovação desses alunos nos vestibulares.

Já que nos definimos como instituição que faz valer a formação humana,

procuramos ser coesos com o princípio de que o altruísmo deve ser, sim, uma

matéria de características peculiares cujo conteúdo não se afere pelo racionalismo do

saber, mas pelo pulsar do coração e pela inquietude da alma, tão vergastada pelas

mazelas sociais, pelo sofrimento do próximo.

Essa filosofia nos leva a ser solidários com creches, orfanatos, asilos e

comunidades carentes de Belo Horizonte, e também de regiões empobrecidas do

nosso Estado, como, por exemplo, o Vale do Jequitinhonha, onde a miséria, à

semelhança de um ser ali personificado, apelou-nos a ser parceiros de um projeto

específico para alfabetização de jovens e adultos.

O Santo Antônio também é esporte. Ou, por outra, o esporte já se tornou tradição

no Santo Antônio. Por meio do incentivo à prática das mais variadas modalidades

esportivas entre os nossos jovens, procuramos incutir neles o aforismo “mens sana in

corpore sano”. No futebol, fizeram história em São João del-Rei o Santo Antônio

Futebol Clube e o Esparta. Nas décadas de 1970 e 1980, em Belo Horizonte, o

Colégio também se notabilizou nos campeonatos pelas brilhantes atuações do

Arsenal, seu time de futebol de salão. Insistindo na valorização da prática de

esportes, nosso Colégio mantém ainda escolinhas de voleibol, handebol, basquete,

ginástica olímpica e aulas de judô.
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Também desde os primórdios, em São João del-Rei, o Colégio Santo Antônio

concentra grande atenção na formação artístico-cultural de seus alunos - por sinal

muito bem representados aqui, no nosso canto, com seus professores -, por conceber

que isso não apenas faz surgir e desenvolve múltiplos talentos nos alunos, mas

também lhes traz equilíbrio, aumenta-lhes a sensibilidade e os auxilia nas relações

interpessoais. Assim, bandas de música, corais e grupos de teatro existem no Colégio

desde os idos naquela cidade, e hoje essa constelação de alunos-artistas brilha em

três corais, em uma orquestra experimental e em um grupo de teatro com

desempenhos individuais dignos de ser aplaudidos no circuito profissional da cidade.

Como se não bastasse, oferecemos ainda aulas de violão, violino, musicalização

infantil, dança folclórica, balé clássico, “jazz” e xadrez - este último como mais uma

forma de incrementar o potencial lógico-cognitivo de nossos alunos.

Ilustres Srs. Deputados, senhores presentes, pais e mães de alunos, agradecidos

pela excelsa honorabilidade que essa homenagem conferiu ao Colégio Santo

Antônio, finalizo minha fala na tribuna desta Casa com a recomendação de São

Francisco a Santo Antônio, santo de notável cultura que muito nos engrandece com a

memória perene de seu nome: “Eu, Frei Francisco, saúdo Frei Antônio: gostaria muito

que ensinasses aos irmãos a ciência da vida”. Palavras de São Francisco, como se

fossem um vaticínio para a fundação do Colégio Santo Antônio, tantos séculos

depois. “Ai, palavras, ai, palavras, que estranha potência a vossa!” - já dizia a grande

poetisa Cecília Meireles.

Não por menos, os nossos fundadores escolheram Santo Antônio, o intelectual de

São Francisco, para ser o nosso patrono. Continuemos, pois, a nossa árdua e

prazerosa tarefa de educar para a paz e o bem. Que Deus continue a nos inspirar

bons propósitos. Aos que vierem depois de nós, que fique registrada a máxima que

nos inspira: “Colégio Santo Antônio: há um século ensinando paz e bem.”.

Paz e bem a todos. Muito obrigado.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo sobre o Colégio Santo

Antônio.

- Procede-se à exibição do vídeo.
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Palavras do Deputado Federal Jaime Martins Filho

Sr. Presidente desta reunião, Deputado Fábio Avelar, representando o Exmo. Sr.

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Exmo. e Revmo.

Frei Jacir de Freitas Faria, Diretor-Geral e Pedagógico do Colégio Santo Antônio;

Exma. Juíza Mariza de Melo Porto, representando o Tribunal Regional Eleitoral; Exmo

e Revmo. Frei Alexsandro Rufino da Silva, Diretor Administrativo e Financeiro; Exmo.

Frei Jonas Nogueira da Costa, Diretor Pastoral; Exmo. e Revmo. Frei Guilherme;

Exmo. e Revmo. Frei Feliciano; Exmo. Deputado Sávio Souza Cruz, autor do

requerimento que deu origem a esta solenidade, a quem saúdo pelas belas palavras

proferidas aqui; Srs. Deputados; diretores; professores; servidores; alunos e ex-

alunos, enfim, toda a comunidade do Colégio Santo Antônio; demais senhores e

senhoras presentes ou que nos estejam ouvindo ou vendo pela internet ou pela TV

Assembleia e, em especial, ilustres cidadãos do Estado de Minas Gerais, a quem

tenho orgulho de representar no Congresso Nacional: no dia 1º de maio último

comemoramos o Dia do Trabalho. Na mesma data, transcorreram os 100 anos de

criação do Colégio Santo Antônio - CSA. Essa dupla comemoração não é uma

coincidência gratuita, pois, se há alguma coisa de que o nosso querido CSA possa

ser sinônimo, esse algo é trabalho. Foi o trabalho, a dedicação e o compromisso que

puderam tornar o ideal do Frei Patrício Meijer, este nosso educandário, iniciado há

um século, um dos cinco melhores do País. Faço essa saudação ao Colégio Santo

Antônio na minha condição de ex-aluno da escola quando ainda funcionava a unidade

em São João del-Rei.

Nenhum gesto meu, nenhuma contribuição pessoal, por maior que seja, poderá

pagar minha gratidão ao amado Colégio. Grande parte da minha formação moral,

profissional e de homem público devo ao ilustre estabelecimento de ensino. Guardo

em mim, para sempre, as inesquecíveis lições e os exemplos de vida que aprendi no

CSA. Devo meu temperamento franciscano aos sábios ensinamentos dos freis e dos

professores com quem tive contato. Fico ainda mais feliz ao saber que fiz a escolha

certa para a educação de meus dois filhos, Ana Carolina da Cunha Martins e Jaime

Martins do Espírito Santo Neto, aqui presentes, matriculando-os também no CSA. Os

dois lá estudam desde o 1º ano do Ensino Fundamental. Pelos resultados que já
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obtiveram, pelos sólidos conhecimentos que vêm adquirindo e pelos valores humanos

e espirituais que aprendem diariamente, estou convicto de que a educação da Ana

Carolina e do Jaime Neto é a melhor que um pai pode desejar. Nessa escola eles não

são meros receptáculos em que vão se acumulando conhecimentos: ali são tratados

por todos, direção, servidores, colegas e professores, como seres humanos que

necessitam de formação integral e cristã.

Não posso deixar de dedicar uma palavra de gratidão a todos os que construíram e

constroem esse educandário exemplar. Citar todas essas pessoas criaria uma

relação interminável, tantas são as que dedicam ou dedicaram sua vida em favor da

escola. Por isso quero parabenizar a todas as pessoas que fazem o dia a dia da

instituição, citando os Freis Jacir, Jonas e Alexsandro, que respondem pela direção

colegiada do Santo Antônio, e àqueles que já não estão mais entre nós.

Em nome deles, saúdo todos os santo-antonienses de todas as gerações. Faço

também uma menção especial ao Frei Feliciano, da minha geração do Santo Antônio

de São João del-Rei. Não poderia esquecer-me de um professor a quem sempre quis

prestar homenagem especial, que era o Frei Jordano, o inesquecível professor de

Matemática, responsável talvez pela minha vocação para a área das ciências exatas

e que provavelmente tenha sido responsável pelo privilégio que tive de cursar dois

cursos de Engenharia em duas das melhores escolas de Minas Gerais, a UFMG e o

Cefet. Aprendi com ele que só é válido o conhecimento que se multiplica;

conhecimento enclausurado morre. Só aquele que se espalha generosamente pelos

membros da sociedade é que tem valor, sobretudo aquele que pode atingir os mais

necessitados. A lei maior da ordem dos franciscanos é a compaixão pelos pobres, o

respeito para com todos e o compromisso de fazer retornarem à sociedade os bens

que ela propicia.

Digno de registro também é a manutenção da qualidade do ensino do nosso CSA

ao longo de todos esses anos. Mais que isso, a qualidade aliada à humanidade.

Todos reconhecemos nele a excelência de seu ensino, mas o que o diferencia dos

demais colégios é o leque de possibilidade educativa que o aluno tem à sua

disposição. Como muito bem disse o Frei Jacir, o nosso trabalho é de estímulo ao

estudo, de evangelizar e de buscar a qualidade. Prova disso é o excelente
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desempenho dos alunos no último vestibular: 502 aprovações com 23 primeiros

lugares. Na escola, aulas complementares, provas, simulados e outros testes. Os

alunos desfrutam até acompanhamento personalizado. Mas nem tudo é Matemática,

Química, Física ou Biologia. Há aulas de música, dança, canto coral, balé e outras

atividades extracurriculares. Para alunos de baixa renda, o Colégio reserva 300

bolsas, uniforme e material didático.

Uma das formas de avaliar a excelência de ensino de uma escola é a sua

contribuição para a melhora da sociedade e do preparo dos cidadãos para o exercício

de funções de relevância na sociedade. Nesse sentido, o CSA é pródigo em bons

exemplos. Em São João del-Rei estudaram figuras ilustres tais como o ex-Presidente

Tancredo Neves e o dramaturgo e médico Jota D’Ângelo. Em Belo Horizonte, o

jornalista e escritor Roberto Drummond e o nosso Governador Aécio Neves. O

advogado Carlos Mário Velloso, ex-Presidente do STF e do TSE, estudou quatro

anos como interno no Santo Antônio de São João del-Rei e um ano em Belo

Horizonte.

O maior aval da qualidade da educação ministrada em nossa escola é o recente

resultado obtido no Enem: ficou entre as quatro melhores, conforme citado aqui.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, demais senhoras e senhores, o

sucesso do Colégio Santo Antônio é fruto de uma trajetória que reúne esforço

pedagógico, excelência acadêmica, fortalecimento dos laços com as famílias e

formação humanística. Sem essas qualidades, qualquer colégio poderá ensinar, mas

não poderá jamais educar. A diferença básica entre educar e ensinar é que na

primeira está a chave não apenas do sucesso material de uma pessoa ou de uma

coletividade, mas também da destinação que se dará ao que foi aprendido. Pois só

quem é educado e não apenas instruído é que saberá retornar à sociedade todos os

recursos investidos em sua educação.

É esse o maior legado do Colégio Santo Antônio: formar pessoas conscientes de

suas responsabilidades sociais. Muito obrigado.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o “duettino” “La ci darem la mano”, da

ópera Dom Giovanni, de Mozart, que será apresentado por Júlia Batista Castilho de
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Avelar e Francisco Augusto Maciel Bois, ex-alunos do Colégio Santo Antônio,

acompanhados, nos teclados, pelo também ex-aluno Fernando Brito.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Boa-noite a todos e a todas. Cumprimento o Revmo. Sr. Frei Jacir de Freitas Faria,

Diretor-Geral e Pedagógico do Colégio Santo Antônio; o Exmo. Sr. Deputado Federal

Jaime Martins Filho, representando a Câmara Federal; a Exma. Sra. Juíza Mariza de

Melo Porto, representando o TRE; os Revmos. Srs. Frei Alexsandro Rufino da Silva,

Diretor Administrativo e Financeiro; Frei Jonas Nogueira da Costa, Frei Guilherme e

Frei Feliciano. Com muita satisfação, cumprimento o meu colega e companheiro,

Deputado Sávio Souza Cruz, autor do requerimento que deu origem a esta

homenagem. Deputado Sávio Souza Cruz, manifesto a minha satisfação por ter sido

também um dos signatários do requerimento apresentado por V. Exa., que foi

acolhido por quase todos os Deputados desta Casa, pela importância que representa

para todos nós, mineiros, o Colégio Santo Antônio. Parabéns pela feliz iniciativa.

Cumprimento também todos os funcionários, Diretores, alunos e ex-alunos do

Colégio Santo Antônio, a imprensa e os telespectadores da TV Assembleia, que já

está presente em quase todo o Estado e que transmite ao vivo esta homenagem para

Minas Gerais.

Agradeço o belíssimo espetáculo proporcionado pelos ex-alunos Júlia Batista de

Avelar e Francisco Augusto Maciel Bois.

Boa-noite a todos os presentes e demais autoridades.

A centenária existência do Colégio Santo Antônio, hoje devidamente homenageada

pelo Parlamento mineiro, é resultado do ideal franciscano e de sua longa relação com

a vida espiritual dos brasileiros e dos mineiros. Fundado em 1909 em São João del-

Rei, o Colégio, criado pela Ordem dos Frades Menores, veio para Belo Horizonte com

a preocupação, ainda presente hoje, de preparar seus alunos para o ingresso nas

melhores escolas superiores do Estado.

Sua história, hoje vinculada à tradição educacional da cidade, foi construída pelo

idealismo humanitário, mas profundamente exigente dos frades holandeses, que

também deram a Belo Horizonte o Santuário de Santo Antônio, localizado ao lado do
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Colégio, em plena Savassi, de presença tão importante junto à comunidade católica.

Esse templo, situado em pleno burburinho das atividades urbanas, mantém suas

portas abertas para o recolhimento, a reflexão e a oração de quem passa e se sente

convidado a entrar. Esse acolhimento, característica marcante dos seguidores de São

Francisco, fundador da ordem religiosa que hoje cuida com rigor e carinho de seus

alunos, preside também a filosofia e a prática social de Diretores e professores.

Quem frequentou ou frequenta as salas de aula do Colégio Santo Antônio, nome de

seu patrono, o corajoso e erudito franciscano nascido em Lisboa, é tocado por uma

atmosfera intelectual perpassada pelo culto à solidariedade e à justiça. Trata-se de

uma instituição aberta ao encontro e ao diálogo, unindo igualmente a fé e a ciência na

construção de uma comunidade realmente fraterna, correspondendo, pois, ao

grandioso plano de Francisco de Assis. Presentes ao longo de toda a história do

Brasil, com suas ordens monásticas e ordens terceiras, estas existentes em Minas

Gerais e responsáveis pela edificação de nossos mais impressionantes templos

barrocos, patrocinando o florescimento do talento de Aleijadinho, os franciscanos aqui

chegaram na esquadra de Pedro Álvares Cabral. Na voz de Frei Henrique de

Coimbra, na celebração da primeira missa em terra brasílica, trouxeram os

franciscanos a mensagem de Cristo, mediada pela visão amorosa e o compromisso

ético de Francisco de Assis e Antônio de Lisboa.

Portanto, este século de presença do Colégio Santo Antônio em Belo Horizonte é

fruto precioso de uma árvore secularmente frondosa e sólida. Nela corre a seiva de

uma educação e uma visão do homem imersas em princípios e valores íntegros e

fundamentais para a construção de uma autêntica cidadania.

Nada mais natural, então, que, após quase seis décadas em Belo Horizonte, o tão

querido e respeitado Colégio Santo Antônio ser apontado, pelos últimos resultados do

Enem, como uma das quatro melhores escolas brasileiras. Uma escola bem-dirigida e

com professores altamente competentes e reconhecidos prepara os melhores alunos,

através de gerações que se sucedem, os quais exercem as mais diversas profissões,

todas elas essenciais ao aprimoramento de nossa sociedade. Neste momento, não

apenas cumprimentamos os Diretores, professores, funcionários e alunos da
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instituição por este belíssimo momento de sua história, mas agradecemos, de

coração, a todos aqueles que a aperfeiçoaram ao longo do tempo.

O Colégio Santo Antônio é exemplo de ensino sólido, humanista, formador de

mulheres e homens aptos a levar em frente o tão necessário desenvolvimento de

Minas Gerais. O Colégio Santo Antônio vem fazendo sua parte, da forma mais

brilhante, no encaminhamento do futuro de nosso Estado e de sua Capital. Muito

obrigado.

Encerramento

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

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

Deputadas e os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 19, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas,

com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do

dia 19/5/2009.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA E DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 31/10/2007

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Elisa Costa e os

Deputados Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, Chico Uejo, Domingos Sávio, Antônio

Júlio, Dalmo Ribeiro Silva e Luiz Humberto Carneiro, membros da Comissão de

Administração Pública; e os Deputados Vanderlei Jangrossi, Padre João, Antônio

Carlos Arantes, Chico Uejo e Getúlio Neiva, membros da Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial. Estão presentes, também, os Deputados Almir Paraca,

Jayro Lessa, Paulo Cesar e Weliton Prado. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta a reunião e informa que não

há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta das Comissões. A

Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência pública, os

efeitos das normas constantes no Projeto de Lei nº 1.585/2007, do Governador do

Estado, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais. Registra-se

a presença do Sr. Luiz Afonso de Oliveira, Assessor, e da Sra. Helysuane Arruda de
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Melo Guimarães, Assessora Jurídica, representando o Sr. Gilman Viana Rodrigues,

Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Minas

Gerais; dos Srs. Ricardo Luiz Oliveira de Souza, Coordenador de Divisão de Política

Tributária da Secretaria de Estado da Fazenda e Geraldo Brinati, Assessor,

representando o Sr. Simão Cirineu Dias, Secretário de Estado de Fazenda do Estado

de Minas Gerais; Francisco Simões, Assessor Jurídico, representando o Sr. Roberto

Simões, Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas

Gerais - Faemg -; Décio Bruxel, Presidente da Associação dos Produtores de

Sementes e Mudas do Estado de Minas Gerais - Apsemg - e Presidente da Dan

Bread; Celso Moreira, Presidente do Sindicato de Laticínios; Cilas Pacheco, Diretor

da Cemil; Salviano Junqueira Ferraz Júnior, Presidente do Sindicato Rural de

Leopoldina; João Batista dos Santos, do Sindicato dos Produtores Rurais de

Paracatu; José Maria Lacerda, Gerente do Condomínio de Irrigação de Paracatu; e

Márcio Carvalho, Assessor Técnico da Faemg, que são convidados a tomar assento à

mesa. O Presidente faz uso da palavra 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, informa que a próxima reunião conjunta das Comissões será

convocada por meio de edital, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de maio de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Antônio Carlos Arantes.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/5/2009

Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões o Deputado Délio Malheiros,

membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, nos termos regimentais,

dispensa a leitura da ata da reunião. A Presidência informa que a reunião se destina

a discutir o aumento do preço do gás de cozinha no Estado e comunica o

recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Sr. Sérgio Bandeira de Mello,
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Presidente do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de

Petróleo, justificando a sua ausência na reunião por não estar no País nesta data; do

Sr. Marcelo Rodrigo Barbosa, Coordenador do Procon Assembleia, encaminhando

ofício da Embratel contendo informações sobre as metas de universalização de

telefonia fixa em Minas Gerais; do Sr. Haroldo Borges Rodrigues Lima, Diretor-Geral

da Agência Nacional do Petróleo, apresentando como justificação de sua ausência o

fato de o assunto a ser discutido não ser tratado no âmbito das atribuições dessa

agência. O Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição, para a qual

designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei nº 964/2007 (Deputado Gil Pereira).

A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Amauri Artimos da

Matta, Promotor de Justiça de Defesa do Consumidor; Paulo Emílio de Oliveira,

Coordenador do Setor de Pesquisa de Preços do Procon Assembleia, representando

o Sr. Marcelo Rodrigo Barbosa, Coordenador do Procon Assembleia; Geraldo Magela

de Almeida, Presidente da Associação Mineira dos Revendedores de Gás Liquefeito

e Petróleo - Asmirg - BR; Alexandre Borjaili, Presidente Mineiro da Asmirg - BR;

Nelson Valentin Ziviani, Presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Transportador

e Fornecedor de Gás LP do Estado de Minas Gerais - Sirtgás - MG -, que são

convidados a tomar assento à mesa. Na condição de autor do requerimento que deu

origem ao debate, o Deputado Délio Malheiros 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.

Verificando a inexistência de quórum para prosseguir os trabalhos, a Presidência

agradece a presença dos convidados, dos parlamentares e dos demais participantes,

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2009.

Adalclever Lopes, Presidente - Délio Malheiros - Walter Tosta - Fábio Avelar.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/5/2009

Às 9h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo e

Ruy Muniz, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
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Presidente, Deputado Durval Ângelo, 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

comemorar o Dia Mundial de Combate à Homofobia, celebrado em 17 de maio, e

marcar os 20 anos da retirada da homossexualidade do catálogo de doenças

reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde. Também será discutido o caso de

um estudante de Artes Visuais da UFMG que, em 14/3/2009, foi vítima de agressões

físicas e verbais por motivações homofóbicas, supostamente cometidas por um aluno

da mesma universidade. A Presidência comunica o recebimento da seguinte

correspondência: ofícios das Sras. Keli Divina de Oliveira Carvalho, encaminhando,

para tomada de providências, denúncia contra o policial Franklin Pernes Vieira e a

atuação do Delegado Regional do Município de Itabira e da Corregedoria de Polícia

Civil; e Elaine Noronha Nassif, Procuradora-Chefe da Procuradoria Regional do

Trabalho - 3ª Região, agradecendo o convite para reunião da Comissão; e de

correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre

parênteses: ofícios dos Srs. Paulo Tadeu Rodrigues Rosa, Juiz de Direito da

Segunda Auditoria da Justiça Militar Estadual, e Fabiano Torres Bastos, Coordenador

de Política Prisional da Defensoria Pública do Estado (8/5/2009). Registra-se a

presença do Deputado Carlin Moura. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião

para ouvir as Sras. Maressa Miranda, Diretora do Escritório de Direitos Humanos da

Secretaria de Desenvolvimento Social; Sílvia Helena Rocha Rabelo, Secretária

Municipal Adjunta de Direitos de Cidadania; Dinacarla Gonzaga Piermatei,

Coordenadora da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional de

Psicologia - CRP -, representando Rodrigo Torres Oliveira, Vice-Presidente do CRP;

Walkiria La Roche, Diretora do Centro de Referência Gays, Lésbicas, Bissexuais,

Travestis e Transexuais do Estado de Minas Gerais - GLBTT -; Suely Sevilha Martins,

Coordenadora da Associação de Lésbicas de Minas Gerais - Alem Minas Gerais; e os

Srs. Rodrigo Filgueira de Oliveira, Promotor de Justiça e Coordenador do Centro de

Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e de

Apoio Comunitário - CAO-DH -; Daniel Nepomuceno, Coordenador de Direitos

Humanos da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; Marco Aurélio Máximo Prado,
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Coordenador do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania dos Gays, Lésbicas,

Bissexuais, Travestis e Transexuais da UFMG-NUH; Luiz Fernando Ferreira

Schalcher, Vice-Presidente do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual - Cellos -,

representando Paulo César Souza Teixeira, Coordenador do Cellos; Daniel Arruda

Martins, integrante do Grupo Universitário em Defesa da Diversidade Sexual -

GUDDS -, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência na qualidade

de autor do requerimento que deu origem ao debate, passa a fazer 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.

Nesse instante, ausenta-se da reunião o Deputado Carlin Moura. Registra-se a

presença da Deputada Gláucia Brandão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer

pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.129/2009 com a Emenda nº 1,

(relator: Deputado Ruy Muniz, 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 é aprovado, em turno

único, o Projeto de Lei nº 2.927/2008, que recebeu parecer por sua aprovação.

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 Miranda em que solicita a

realização de reunião conjunta de audiência pública com a Comissão de Participação

Popular, com convidados que menciona, para debater as políticas públicas de

combate à pedofilia no Estado de Minas Gerais; Arlen Santiago em que solicita a

realização de reunião de audiência pública, com convidados que menciona, para

discutir os critérios de avaliação das demarcações de terras indígenas em Minas

Gerais; Durval Ângelo (15) em que solicita seja encaminhado à Mesa da Assembleia

pedido de providências para agilizar a tramitação dos Projetos de Lei nºs 1.160/2007

e 2.177/2008; seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências

para a criação de uma Superintendência de Promoção da Igualdade Racial; sejam
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encaminhados ao Sr. Robson Gomes, Vereador e Prefeito interino de Ipatinga, cópia

do manifesto de repúdio pela tramitação do Projeto de Lei Federal nº 4.228/2008,

subscrito aquele por entidades de defesa dos direitos humanos; seja realizada

reunião de audiência pública, com convidados que menciona, no Município de Raul

Soares, para apurar atos supostamente praticados por Detetive da Polícia Civil contra

cidadão desse Município; seja realizada reunião da Comissão com o Centro de Apoio

Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e com o

Comando-Geral da Polícia Militar, para discutir questões relativas à discriminação

religiosa ou racial; seja enviada às Corregedorias do Ministério Público e do Tribunal

de Justiça, ao Juiz de Direito e ao Promotor de Justiça da Comarca de Betim, ao

Conselho Tutelar da área da 2ª Delegacia de Polícia, ao Conselho de Defesa dos

Direitos da Criança e do Adolescente, à Secretaria de Estado de Defesa Social, à

Chefia da Polícia Civil e à Prefeitura Municipal de Betim cópia do relatório da visita da

Comissão à 2ª Delegacia de Polícia de Betim realizada em 27/4/2009, para

conhecimento e tomada das providências cabíveis; seja encaminhado ao

Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais pedido de

providências relativo a uma reclamação recebida em relação às instalações do

Batalhão de Polícia de Betim; seja enviado ao Presidente da Câmara dos Deputados,

Deputado Michel Temer, e ao Presidente da Comissão de Direitos Humanos e

Minorias daquela Casa, Deputado Luiz Couto, manifesto de repúdio pela tramitação

do Projeto de Lei Federal nº 4.228/2008, subscrito aquele por entidades de defesa

dos direitos humanos; seja realizada reunião de audiência pública, com os

convidados que menciona, no Município de Montes Claros, para discutir o

assassinato do bailarino Igor Leonardo Lacerda Xavier; sejam encaminhados à

Prefeitura Municipal de Contagem e ao Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito

e Transportes de Contagem - Transcon - pedido de providências para realizar

licitação para o transporte alternativo; sejam encaminhados ao Secretário Municipal

de Defesa Social de Contagem e ao Presidente da Transcon cópias das notas

taquigráficas e pedido de providências sobre denúncia de supostas apreensões

irregulares de veículos nesse Município, sob a acusação de estarem sendo utilizados

para o transporte clandestino de passageiros; seja encaminhada à Câmara Municipal
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de Belo Horizonte manifestação de repúdio pela decisão de não aprovar o Projeto de

Lei nº 1.690/2008, que dispõe sobre a ação do Município no combate às práticas

discriminatórias por orientação sexual e institui o Dia Municipal do Orgulho Gay; seja

encaminhado ao Congresso Nacional pedido de providências para que seja apreciado

o Projeto de Lei nº 122/2006, que define os crimes resultantes de preconceito de raça

ou cor, dá nova redação ao § 3º do art. 140 do Código Penal (Decreto-Lei Federal nº

2.848, de 1940) e ao art. 5º da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo

Decreto Federal nº 5.452, de 1943; seja encaminhado ao Presidente desta Casa

pedido de providências para agilizar a tramitação do Projeto de Lei nº 36/2007, que

inclui o companheiro ou a companheira homossexual como dependente do segurado

do Ipsemg; seja encaminhado ao Juiz Titular do Tribunal do Júri da Comarca de

Montes Claros pedido de providências para marcar data para o julgamento do

Processo nº 043302044748-1, tão logo os recursos sejam decididos e os autos

retornem a Comarca; sejam encaminhados à Corregedoria do Tribunal de Justiça

cópia das notas taquigráficas da reunião e pedido de providências para apurar

denúncia de suposta fraude envolvendo o 3º Cartório de Ofício de Notas de Sete

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2009.

Durval Ângelo, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.089/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, a proposição em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São José do Divino o imóvel que

especifica.
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A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a

Emenda nº 1, que apresentou.

Agora, vem a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a possível

repercussão financeira que poderá originar, conforme dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 3.089/2009 de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de São José do Divino imóvel constituído de terreno com área de 2.000m²,

situado na Rua Itambacuri, s/nº, nesse Município.

Cabe ressaltar que o parágrafo único do art. 1º da proposição determina que o

imóvel será destinado à construção de moradias populares, em benefício do

segmento menos favorecido da comunidade. Ainda para proteger o interesse da

coletividade, o art. 2º prevê a sua reversão ao patrimônio do Estado se, no prazo de

cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe for dada a

finalidade estabelecida.

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.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, dá nova redação ao art. 1º do projeto, a fim de informar a área a ser doada e

promover adequação do texto à técnica legislativa.

Dessa forma, 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 nem implica repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.089/2009, no 1º

turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões, 20 de maio de 2009.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Adelmo Carneiro Leão - Jayro Lessa -

Juarez Távora - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.186/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.186/2009 cria a Agência

Reguladora de Águas e de Saneamento do Estado de Minas Gerais – Aras-MG – e

dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 3/4/2009, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Vem, agora, a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

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

Fundamentação

Hoje já é possível dizer que a preocupação com a utilização sustentável dos

recursos ambientais é, ao menos, crescente. A consciência sociopolítica parece

despertar de um sono profundo. Começamos a acreditar que os problemas ligados ao

meio natural são verdadeiramente graves, tão graves que especialistas dizem que

não há mais como reverter o quadro. Só nos resta evitar o pior e agir para que

mecanismos de adaptação sejam criados.

Estamos, ao que tudo indica, diante de um problema criado pela humanidade e que

se tornou maior do que ela mesma. Um problema que a envolveu de tal modo que

não pode mais ser extirpado. Uma moléstia incurável, em crescimento incontido, que

não precisa integrar os cadernos de estatística, porque não se mede em percentuais;

uma doença grave que atinge a todos.

Se alguns críticos costumam dizer que há alarde em excesso, por outro lado não é

necessário deter o conhecimento formal ou ter acesso a informações técnicas para

notar que algo de muito sério está acontecendo. Há pouco mais de duas décadas, o

calor no extenso litoral brasileiro não era sentido com a intensidade de agora. Aos
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olhos de todos, aumenta a intensidade de tudo: os raios solares, as chuvas, os

terremotos, as ondas do mar, que parecem não mais se conter. Uma tragédia

anunciada pela confluência de fatores diversos, que só fazem agravar a miséria

humana.

Nesse quadro de preocupações, emerge a questão da água como recurso

abundante, mas não raramente utilizado de forma irresponsável e até irracional.

Assistimos, com frequência, a notícias que mostram como os níveis de poluição e de

desperdício são alarmantes. Às vezes, são atitudes que, embora pequenas, dizem

muito, como esquecer uma torneira aberta ou ficar horas debaixo do chuveiro. Outras

vezes, porém, são as grandes atitudes: indústrias que violam o patrimônio natural e

extraem da terra apenas o que lhes interessa; empresas que jogam os seus detritos

nas águas de rios que, se um dia cortaram este país para levar ao homem o seu

alimento, agora carregam consigo substâncias impuras, espalhando, por todos os

cantos, as marcas da degradação ambiental.

A tudo isso, relaciona-se o sério problema do saneamento básico. O abastecimento

de água em condições de higiene e conforto, a coleta e a disposição adequadas dos

esgotos sanitários e dos resíduos sólidos, o controle de roedores, entre outras

medidas, constituem um conjunto de ações, serviços e obras públicas vitais para a

população. Não obstante isso, causa assombro a situação de famílias humildes que,

ainda hoje, convivem com o esgoto a céu aberto. São famílias expostas a doenças

diversas e que não possuem condições financeiras nem o devido esclarecimento para

proteger a saúde. São famílias que se misturam à sujeira e à poluição como se

ajudassem a compor um triste cenário.

É nesse contexto que a entidade que ora se pretende criar, sob a denominação de

Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Estado de Minas Gerais – Aras-MG

–, pode representar um passo adiante no intrincado processo de promoção da saúde

pública e do bem-estar social. A Aras-MG terá 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.
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Tal agência, autarquia sob regime especial vinculada à Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana – Sedru –, terá sede na Capital do

Estado, e o seu prazo de duração, como é curial, não se determina.

A natureza de autarquia especial revela-se na autonomia administrativa, financeira,

técnica e patrimonial da entidade, em especial na estabilidade parcial do mandato de

seus dirigentes. Esse modelo, que encontra paralelo na administração federal, a

exemplo da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel – e da Agência

Nacional de Energia Elétrica – Aneel –, também possui sustentação constitucional,

conforme se infere do disposto no inciso XI do art. 21 da Constituição Federal, o qual

prevê a criação de órgão regulador para o setor de telecomunicações. Na mesma

esteira, é válido mencionar o § 8º do art. 37 da mesma Carta, dispositivo que, qual o

anterior, chega ao texto constitucional à época da reforma administrativa da década

de 1990, para admitir a possibilidade de ampliação da autonomia gerencial de órgãos

e entidades públicas.

Com a reforma, pretendeu-se implantar novas formas de administração pública,

segundo uma filosofia que, entre outras coisas, visava a distanciar algumas entidades

estatais das influências do governo, para garantir-lhes condições de tomar decisões

técnicas, providências necessárias mas que, muitas vezes, contam com baixo índice

de aprovação popular. É nesse sentido que tais agências receberam poder para

regular, até mesmo, a política tarifária de serviços públicos delegados, poder este

respaldado, por exemplo, na opinião do Ministro Neri da Silveira, ao pronunciar-se na

Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 2.095-1 -, relativa à competência de

agência criada pelo Estado do Rio Grande do Sul:

“Não me impressiona a circunstância de dizer-se que esse órgão – que é um ente

autárquico e não privado – ente do Estado, criado por lei – tem a competência, por lei,

de fixar tarifas. Por que não? Para estabelecer um tipo de tarifa equilibrada, sem a

influência de um interesse político, mas, também, sem se deixar pressionar por outros

interesses, ou de concessionários, ou dos próprios usuários.”

A essa altura, portanto, já é possível notar que, em linhas gerais, a proposição em

análise não apresenta vícios que inviabilizem a sua tramitação. Foi atendido o

princípio da reserva de iniciativa, consagrado no art. 66, inciso III, “e”, da Carta
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mineira, que exige a iniciativa do Poder Executivo para os projetos de criação de

autarquias situadas em sua órbita. Além disso, embora o assunto mereça especial

atenção, a matéria não refoge do âmbito de competência estadual, conforme a seguir

examinado.

A ordem jurídica nacional não é clara ao definir a competência em matéria de

abastecimento de água e esgotamento sanitário, a qual – advirta-se de plano – não

se confunde com a competência para regular, fiscalizar e gerir os recursos hídricos,

distinção assinalada com precisão pelo Ministro Nelson Jobim na citada ADI 2.095-1.

No que diz respeito aos serviços em foco, a Constituição da República deixa

entrever que a competência material é comum à União, aos Estados e aos

Municípios. Nos incisos VI a IX do art. 23 do citado diploma legal, encontram-se

atribuições comuns para a proteção do meio ambiente, o combate à poluição e a

promoção de programas de construção de moradia e de saneamento básico.

Diversos dispositivos da Constituição mineira, especialmente o inciso IX do art. 11,

o inciso II do art. 183, o inciso IV do art. 190, o art. 192 e o inciso IV do art. 245,

confirmam tal competência comum e estimulam a prestação dos serviços de forma

cooperativa entre o Estado e os Municípios.

No plano infraconstitucional, a Lei Federal nº 11.445, de 5/1/2007, que estabelece

diretrizes nacionais para o saneamento básico, ao se referir ao agente prestador do

serviço usa a todo o momento a vaga expressão “titular do serviço”, e acaba por não

definir a esfera de poder competente.

Por seu turno, a Lei Estadual nº 11.720, de 28/12/94, que dispõe sobre a política

estadual de saneamento básico, estatui, no seu art. 5º, que o Estado realizará

programa conjunto com os Municípios para a execução dos serviços de saneamento

básico nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou em outras regiões onde

a ação comum se fizer necessária. Esta lei é ainda enfática no resguardo da

autonomia municipal, mesmo nas situações de conurbação.

Se a matéria, algumas vezes, esteve em análise no Supremo Tribunal Federal, não

se pode extrair daí um posicionando conclusivo, pois nenhuma decisão atacou

frontalmente o problema da competência. Entretanto, repetidas vezes, fala-se que o

fornecimento de água e a prestação do serviço de saneamento é matéria de interesse
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local. Na ADI 1.746-6, o Supremo Tribunal Federal invalidou o parágrafo único do art.

293 da Constituição do Estado de São Paulo, que previa o prazo de 25 anos para que

os Municípios ressarcissem a Companhia de Saneamento Básico do Estado, caso

resolvessem prestar, autonomamente, os serviços de água e esgoto. Mas a

discussão circunscreveu-se, tão somente, à fixação do prazo. Continua em vigor, sem

questionamento, a regra matriz do citado art. 293, a qual permite, expressamente,

que os Municípios paulistas organizem os próprios serviços de água e esgoto.

Não obstante as manifestações isoladas e pouco conclusivas em favor da

competência local, o que se percebe, a bem da verdade, é a falta de consenso e

clareza tanto normativa quanto doutrinária e jurisprudencial. Não há quem ouse

definir qual esfera política da Federação é responsável por tais atividades. E isso

certamente ocorre porque talvez não seja mesmo possível chegar a essa definição.

No máximo, pode-se dizer que Estados e Municípios devem cuidar dos serviços de

água e esgoto, observadas algumas diretrizes normativas da União. Se há Municípios

que vivem em certo isolamento, em vários lugares a água é captada em uma cidade e

fornecida em outra e a poluição dos rios atravessa muitos Municípios. Principalmente

em regiões metropolitanas, microrregiões, as fronteiras locais se imbricam. O

crescimento demográfico amplia o fenômeno da conurbação, que turva, se não faz

sumir, essas fronteiras. Erige-se, então, o chamado “interesse comum”, expressão

consagrada no § 3º do art. 25 da Constituição da República, a qual revela a

existência de interesses não apenas locais ou regionais, mas comuns ao Estado e

aos Municípios.

Ao ressaltar que a rede de água e esgoto pode extravazar a região geográfica de

um mesmo Município, observa o Ministro Nelson Jobim, na já referida ADI 2.095-1:

“(...) como fica o regramento do saneamento básico nas regiões metropolitanas,

lembrando que a questão do saneamento não obedece a nenhuma regra territorial

municipal, e sim à questão da gravidade, ou seja, a adução da água, a captação não

é feita pelo território do Município etc.”.

Em sentido semelhante, pronunciou-se também o Ministro Octávio Gallotti:

“Pondero a delicadeza da questão referente ao saneamento básico (...), a que não

se pode negar o interesse local (...). Mas cabe igualmente ponderar, ainda segundo a
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Constituição Federal (art. 23, IX), que a promoção do saneamento básico é da

competência comum da União, dos Estados e Municípios”.

Atenta a esses aspectos, a já citada Lei Federal nº 11.445, de 2007, que estatui a

política nacional de saneamento, contém vários dispositivos que versam sobre a

prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico.

Nos termos do seu art. 14, tal prestação regionalizada caracteriza-se pela

existência de um único prestador do serviço para vários Municípios, contíguos ou

não, pela uniformidade de fiscalização e regulação dos serviços, incluída a

remuneração, e pela compatibilidade de planejamento.

Dispõe o art. 15 que, em se tratando de prestação regionalizada, as atividades de

regulação e fiscalização poderão ser exercidas por órgão ou entidade de ente da

Federação a que o titular tenha delegado o exercício dessas competências por meio

de convênio de cooperação entre entes da Federação ou por meio de consórcio

público de direito público integrado pelos titulares dos serviços. Ainda de acordo com

o parágrafo único desse artigo, no exercício das atividades de planejamento, o titular

poderá receber cooperação técnica do respectivo Estado e basear-se em estudos

fornecidos pelos prestadores.

Todos esses dispositivos só servem para reafirmar o caráter transfronteiriço dos

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Como, diante disso,

negar ao Estado competência para fiscalizar, normatizar, ordenar, em seu território,

tão importantes serviços? E como fazê-lo respeitando a autonomia local?

A solução do tormentoso dilema exige, pois, a compatibilização dos interesses

regionais com os interesses locais.

O Estado membro detém competência legislativa para a conservação da natureza,

defesa dos recursos naturais, proteção do meio ambiente, controle da poluição,

defesa da saúde, segundo se infere do constitucional art. 24, incisos VI e XII,

especialmente. Trata-se de competência suplementar, atrelada, pois, às diretrizes

normativas da União. Tem ainda competência para instituir regiões metropolitanas,

aglomerações urbanas e microrregiões, conforme o disposto no já citado § 3º do art.

25 da Lei Maior.
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Tendo em vista que os serviços de água e esgoto têm repercussão em todo o

território estadual, mesmo sendo imperioso, em dadas circunstâncias, respeitar a

autonomia municipal na prestação de tais serviços, é bastante razoável que o Estado

- não só onde haja regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas, mas também

em outras regiões que ainda haverão de crescer e se conurbar -, estabeleça diretrizes

fundamentais em matéria de saneamento básico, as quais serão suplementadas

pelos Municípios, nos termos do art. 30, inciso II, da Constituição da República.

Também é lícito que o Estado institua normas outras, de evidente cunho

administrativo, que lhe permitam colaborar no planejamento, no assessoramento

técnico e na integração desses serviços, bem como zelar por sua qualidade.

No intuito de assegurar o cumprimento de suas normas, é também bastante

razoável que o Estado constitua agência, autarquia especial, que venha a exercer

essas competências. Tal agência, com muito mais razão e poder, poderá também

expedir normas e fiscalizar a prestação desses serviços quando oferecidos por

entidades do próprio Estado. Foi o que se deu no Estado do Rio Grande do Sul,

sendo válido colacionar, a esse respeito, a manifestação do Ministro Nelson Jobim na

citada ADI 2.095-1. Para o Ministro, o Estado gaúcho pode exercer a função

fiscalizatória nas “hipóteses em que, afastada a discussão da competência – se é

para o serviço público municipal, ou não –, o saneamento básico esteja sendo

prestado” por entidade a ele pertencente. Comungaram desse entendimento os

Ministros Ilmar Galvão, Marco Aurélio e Sepúlveda Pertence.

Além do mais, duas importantes razões dão sustentação a que o Estado contribua

diretamente na prestação do serviço de água e esgoto, a exemplo da Copasa em

Minas Gerais, ou atue na regulamentação, no planejamento e no fornecimento de

suporte técnico às entidades locais prestadoras do serviço. A primeira razão, já

referida, tem a ver com o caráter transfronteiriço dos serviços de água e esgoto. A

segunda, igualmente relevante, é que diversos Municípios não dispõem de tecnologia

nem de recursos para desempenhar adequadamente tais funções.

Na Deliberação Normativa nº 96, de 12/4/2006, o Conselho Estadual de Política

Ambiental – Copam – informou que, dos 853 Municípios mineiros, cerca de 97%

lançam os esgotos brutos nos corpos d’água, comprometendo a qualidade da água
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dos rios, córregos e lagos que compõem as bacias hidrográficas, aumentando o custo

da sua captação para o abastecimento doméstico e causando sérios problemas de

saúde pública. Segundo dados do programa Minas Trata Esgoto, até junho de 2008,

dos 772 Municípios que deveriam obter Autorização Ambiental de Funcionamento –

AAF – para implantar sistema de tratamento de água bruta captada em manancial,

apenas 59 tinham concluído o procedimento. Dos 81 Municípios que estavam sujeitos

a licenciamento, 4 possuíam licença prévia; 26, licença de instalação; e 37, menos de

50% do total, é que detinham a licença de operação. Isso mostra quão importante é a

participação estadual no que diz respeito aos serviços de água e esgoto.

Dessa exposição, com efeito, extraem-se as seguintes diretrizes:

a) afigura-se razoável que o Estado institua diretrizes fundamentais e normas de

planejamento, gestão e controle da qualidade dos serviços de água e esgoto

prestados em seu território, respeitada, sempre, a autonomia local para a

suplementação dessas normas, nos termos do art. 30, inciso II, da Constituição

Federal, bem como para a organização e a prestação dos referidos serviços, na

forma dos incisos I e V do mesmo artigo;

b) também poderá o Estado, para assegurar e facilitar a aplicação dessas normas

estaduais, criar autarquia especial, agência dotada de autonomia administrativa,

financeira, técnica e patrimonial e de relativa capacidade regulamentar (conforme

será adiante examinado);

c) ficará restrita, caso os serviços de água e esgoto sejam prestados diretamente

pelos Municípios, a competência dessa agência, em respeito à autonomia local,

cabendo-lhe atuar de forma mais cooperativa, especialmente na prestação de

assessoramento técnico;

d) sendo a entidade prestadora do serviço de água e esgoto pertencente à estrutura

administrativa estadual, por força de delegação municipal ou, mesmo, em caso de

gestão associada, a agência poderá ter poderes mais amplos de regulação,

supervisão e controle de tais serviços, incluindo-se aí, por exemplo, a definição da

política tarifária;

e) deverá também a Aras-MG ter poderes mais amplos de regulação e fiscalização

quando o serviço for prestado em regiões metropolitanas e aglomerações urbanas,
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não importando a entidade responsável pela prestação do serviço, pois, nesse caso,

trata-se de uma questão de interesse comum, e não apenas local;

f) poderá, ainda, mesmo prestando o serviço, o ente local, por meio de convênio,

delegar à agência atribuições para efetuar a ampla fiscalização dos serviços que

presta, caso em que a autarquia estadual também gozará de prerrogativas mais

substanciais.

Com base nessas diretrizes, que serão mais aclaradas à luz de cada situação em

análise, passamos ao exame de pontos específicos da proposta em foco.

Uma das atribuições específicas da Aras-MG, prevista no inciso I do art. 2º do

projeto em tela, é supervisionar, controlar e avaliar as ações e atividades decorrentes

do cumprimento da legislação específica ao abastecimento de água e de

esgotamento sanitário. A questão, conforme já foi dito, é saber até onde vai o poder

estadual de supervisão, já que os Municípios, na condição de prestadores de serviço

de água e saneamento, têm autonomia política e administrativa para dispor sobre os

seus próprios serviços. Parece razoável acrescer, na parte inicial da proposta, regra

que defina melhor o âmbito de atuação estadual, por meio da agência que se

pretende criar.

Também cabe à agência, nos termos do inciso II do artigo em comento, 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.

Algumas observações podem ser feitas. Regular, disciplinar e normatizar são

expressões sinônimas, a exemplo da regulamentação. Além do mais, a capacidade

regulatória, como mostra Maria Sylvia Zanella di Pietro, cabe, nos termos da

Constituição da República, ao Legislativo e ao Executivo. O primeiro produz a lei; o

último, exceto hipóteses excepcionais, em que também inova a ordem jurídica, tem

competência privativa, nos termos do art. 84, inciso II, da Constituição Federal, para

regulamentar a lei. A autora conclui, então, que, salvo no caso em que a capacidade

normativa esteja prevista na Constituição Federal (Anatel, por exemplo), as agências

só podem editar regulamentos de efeito interno, dirigidos a elas mesmas, ou
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referentes a “normas que se contêm no edital de licitação, sempre baseadas em leis e

regulamentos prévios” (“Parcerias na administração pública”, 3ª ed., 1999, p. 146.).

Em sentido semelhante e talvez, conforme a ótica, até mais restritivo, o Ministro

Sepúlveda Pertence, no que foi seguido pelo Ministro Marco Aurélio Mello, asseverou,

na ADI 1.668-DF, com relação à capacidade normativa da Anatel, que “nada impede

que a agência tenha funções normativas, desde, porém, que absolutamente

subordinadas à legislação, e, eventualmente, às normas de segundo grau, de caráter

regulamentar, que o Presidente da República entenda baixar. (...) Assim, entendo que

nada pode subtrair da responsabilidade do agente político, que é o Chefe do Poder

Executivo, a ampla competência reguladora da lei das telecomunicações”.

Ainda na citada ADI, o Ministro Octávio Gallotti entendeu que a “competência

outorgada à Agência governamental em causa não é para editar normas de

hierarquia legal, mas, sim, padrões de procedimento que devem observar as

concessionárias de serviço público”.

Em vista desses posicionamentos e também do que dispõe a Lei Maior,

especialmente no que tange à competência regulamentar do Chefe do Poder

Executivo, parece razoável permitir que a agência estadual, apenas como forma de

interpretar conceitos normativos constantes em normas superiores, expeça

orientações técnicas, econômicas ou de cunho social para os prestadores de serviço,

em sentido semelhante ao disposto no art. 23 da Lei Federal nº 11.445, de 2007, que

fixa as diretrizes nacionais para o saneamento básico.

Quanto à parte final do inciso II em estudo, relativa à regulação e à fiscalização da

aplicação das tarifas, é mais adequado realocar o seu conteúdo, pois, em outros

momentos, a proposta retoma o tema da política tarifária.

Por sua vez, o inciso III do art. 2º do projeto fixa a competência da agência para

elaborar normas sobre regulação técnica e econômica, visando à melhoria da

prestação dos serviços, à otimização de custos, à segurança de instalações e ao

atendimento aos usuários. Exige-se atenção aos parâmetros estabelecidos na

legislação pertinente e nos instrumentos de delegação, conteúdo este desnecessário.

Quanto à referência aos “instrumentos de delegação”, ainda fica a impressão de que

há outros meios, que não a lei, para a imposição de obrigações ou a criação de
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direitos. Ademais, pelas razões aduzidas, referentes à capacidade normativa da

agência, o dispositivo merece reparos.

Compete à agência, na forma do inciso IV do art. 2º do projeto, celebrar convênios

com Municípios que disponham de entidade própria para a 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. Esse dispositivo dá a impressão clara de que a fiscalização dos serviços de

água e esgotamento sanitário é de competência exclusiva do Estado. Afinal, o

Município, mesmo que assuma esses serviços, deverá ser fiscalizado por agência

estadual, salvo se receber dessa agência competência para fiscalizar os serviços que

presta. É preciso ajustar o dispositivo ao conteúdo dos §§ 1º e 2º do art. 2º do projeto,

que procuram zelar pela autonomia local do Município.

A propósito, o primeiro desses parágrafos estabelece que compete 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. Dá a entender, a contrário senso, que, se não houver tal delegação, a

competência da agência não poderá ser exercida.

Por sua vez, o § 2º do art. 2º estatui que a agência 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, comando que repete um pouco do conteúdo do parágrafo

anterior.

O melhor é que tais dispositivos sejam localizados em ponto de destaque no

projeto, de modo a deixar claro que as competências da Aras-MG em Municípios que

tenham os próprios serviços de água e esgotamento sanitário só poderão ser

exercidas se os entes locais o desejarem.

As competências estabelecidas nos incisos V, VI, VII e VIII do art. 2º do projeto,

relativas à disciplina do regime tarifário, análise dos custos e do desempenho

econômico-financeiro da prestação dos serviços, fiscalização da qualidade dos

serviços prestados e estabelecimento de padrões de qualidade, devem, no máximo,
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quando for o caso, receber ajustes de redação, já que representam atribuições de

efeito concreto, relacionadas diretamente ao objeto da agência.

Quanto à participação na elaboração e supervisão da implementação da Política

Estadual de Saneamento Básico e do Plano Estadual de Saneamento Básico, a

elaboração de estudos para subsidiar a aplicação de recursos financeiros do Estado

em obras e serviços de distribuição de água e de esgotamento sanitário, a promoção

de 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, não se percebe óbice jurídico.

O inciso XII do art. 2º do projeto dispõe sobre a aplicação de sanções e penalidades

ao prestador de serviços, nos termos da legislação pertinente. A regra é de difícil

entendimento, mesmo porque, normalmente, as sanções são aplicadas pelo poder

concedente, que, em alguns casos, é a própria agência, a exemplo da Anatel e da

Aneel, em caso de descumprimento contratual.

Na condição de poder concedente, não restaria dúvida quanto à capacidade da

agência para aplicar sanções pelo descumprimento das normas contratuais, conforme

se infere do disposto no inciso VIII do art. 23 da Lei Federal nº 8.987, de 1995. As

sanções costumam vir expressas no próprio contrato de concessão ou permissão dos

serviços. A agência estadual, todavia, não está recebendo poderes para conceder o

serviço.

Nos casos em que o serviço é prestado pelo Município, indiretamente, mediante

concessão ou permissão, o certo é que o poder concedente municipal, portanto, cuide

dessa atribuição. A ele compete zelar pelo contrato firmado.

No entanto, havendo descumprimento de diretrizes técnicas ou econômicas

expedidas pela agência, a aplicação de penalidades até poderia ser admitida, dada a

competência suplementar do Estado para legislar sobre contratos administrativos.

Todavia, em respeito ao princípio constitucional da legalidade, é necessária a fixação

legal das respectivas sanções.

A celebração de convênios e contratos com órgãos e entidades internacionais,

federais, estaduais e municipais e com pessoas jurídicas de direito privado, no âmbito

da respectiva área de atuação, conforme previsto no inciso XIII do art. 2º do projeto, é
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competência que pode ser exercida pela Aras-MG, sendo importante mencioná-la

expressamente, uma vez que a agência não detém autonomia política nem retira tal

atribuição diretamente do texto constitucional.

Resta à agência, conforme os incisos XIV e XV do art. 2º do projeto, elaborar e

aprovar seu regimento interno e administrar o quadro de pessoal, o patrimônio

material, os recursos financeiros que integram a sua estrutura, atribuições típicas de

qualquer autarquia.

O art. 3º estabelece princípios fundamentais em matéria de abastecimento de água

e esgoto, ao passo que o art. 4º define os objetivos fundamentais da regulação dos

serviços. Em ambos os dispositivos, não se verifica nenhum excesso normativo.

O art. 5° dispõe que as atividades de regulação com preendem a normalização, a

fiscalização e o controle dos serviços de abastecimento de água e esgotamento

sanitário bem como a aplicação das sanções cabíveis, nos termos da legislação

pertinente. Os seus parágrafos estabelecem conceitos relativos às atividades

mencionadas. Tudo isso parece desnecessário. Para saber o campo de atuação da

agência, as suas atribuições, basta recorrer à leitura do art. 2º da proposta, e já é

possível entender em que vão consistir as suas atividades de regulação e de

fiscalização.

Quanto ao § 4°do art. 5º do projeto, segundo o qual  as sanções cabíveis serão

aplicadas ao prestador do serviço por infração apurada em procedimento

administrativo, no qual serão assegurados o contraditório e a ampla defesa, trata-se

de dispositivo que também não acrescenta novidade à ordem jurídica. Por outro lado,

dada a generalidade dos seus termos, pode causar a impressão de que os Municípios

que, direta ou indiretamente, prestam os serviços de água e esgoto e não aceitam,

mediante convênio, a ação fiscalizatória estadual, poderiam ser punidos pela agência.

Não custa lembrar que o não cumprimento das normas federais, estaduais e

municipais de prestação dos serviços de água e esgoto abre espaço para a atuação

do Ministério Público e, conforme o caso, do Tribunal de Contas.

Dispõe o art. 6º da proposição que a regulação dos serviços de abastecimento de

água e de esgotamento sanitário compreende atividades de caráter econômico e

técnico. A norma, qual a anterior, é meramente explicativa, o que não é usual em
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textos normativos e serve, apenas, para torná-los confusos. Prosseguem, na mesma

linha, os parágrafos do dispositivo. As atribuições de cunho econômico e técnico já

vêm explicitadas no art. 2º do projeto, que, no máximo, pode receber um reforço de

conteúdo.

O art. 7°, por sua vez, estabelece as obrigações do  prestador de serviços de

abastecimento de água e esgotamento sanitário, sem prejuízo dos encargos previstos

na legislação aplicável. Essa parte final só serve para causar dificuldade no

entendimento da lei, dando a impressão de que o Estado não está convicto da sua

capacidade normativa. A competência para dispor sobre as obrigações é do próprio

Estado, por meio de suas leis. Se há outras obrigações específicas, essas não

estarão revogadas pela proposta atual, justamente em razão das suas

especificidades. O inciso II do artigo, ao obrigar o prestador a submeter-se ao poder

regulador da Aras-MG, facilitando sua ação e cumprindo suas determinações, diz o

óbvio e deve ser suprimido, tal qual o inciso VIII, que trata do cumprimento das

normas regulamentares da agência. O inciso XIII cria para o prestador a obrigação de

cobrar dos usuários pelo fornecimento dos serviços, o que também é bastante óbvio e

merece retorques.

O § 2° do citado art. 7º dispõe que 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.

O dispositivo encontra-se mal situado, devendo integrar a parte da proposta

relacionada às competências da agência.

Quanto ao art. 8º, relativo aos direitos dos usuários, chama a atenção o inciso IV,

que confere a eles o direito de 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. Afigura-se tal prerrogativa um excesso que

pode trazer transtornos de gestão à agência e comprometer a eficiência e eficácia da

sua atuação.

O art. 9º da proposta estabelece os deveres dos usuários dos serviços. São eles,

em síntese: utilizar, de modo adequado, os serviços de abastecimento de água e

esgotamento sanitário; colaborar com a preservação dos recursos hídricos,
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controlando os desperdícios e perdas na sua utilização; observar, no uso dos

sistemas de saneamento básico, os padrões permitidos para lançamento na rede

coletora; quitar no prazo as faturas. Tais obrigações não vêm acompanhadas da

previsão de sanções por seu descumprimento. A proposta apenas faz referência

genérica à capacidade sancionatória do prestador do serviço, prerrogativa de

constitucionalidade duvidosa, conforme anteriormente comentado. Por outro lado, os

deveres do usuário já podem ser inferidos da relação jurídica que ele estabelece com

o fornecedor do serviço, pois ninguém tem dúvida de que é obrigação dos usuários

de qualquer serviço estatal pagar a conta, não destruir os equipamentos públicos

usados na prestação e, no caso específico do abastecimento de água, evitar o

desperdício. O descumprimento desses deveres, inerentes – repita-se – à relação

jurídica firmada, acarreta a responsabilidade civil ou contratual do usuário. A

legislação brasileira já tutela suficientemente bem tais situações jurídicas. Portanto,

tal dispositivo, ainda que não deva ser suprimido, deve ser incorporado às normas

que estatuem diretrizes relativas ao serviço em foco.

O art. 10, por seu turno, trata da política tarifária. Traz dispositivos que explicitam a

forma como a tarifa será estabelecida e, nesse sentido, não se percebem maiores

problemas. No entanto, o § 1º traz conteúdo de difícil intelecção, ao dizer que a taxa

de remuneração deverá ser de, no mínimo, 12% (doze por cento), considerando o

imobilizado líquido corrigido monetariamente. A regra parece desprendida dos demais

conteúdos normativos, que a todo o tempo, fazem referência à tarifa. Não é possível

saber ao certo de que taxa a proposta está tratando. Ademais, não é razoável fixar

em lei um limite mínimo de remuneração dos serviços públicos, pois diversas

circunstâncias fáticas, especialmente de ordem social ou econômica, podem justificar

mudanças nos valores que servem de base para remunerar o prestador de qualquer

serviço.

Também o § 5° do art. 10 não deve prosperar. Ele de fine que a recuperação dos

custos incorridos dar-se-á pela inflação mensurada pelo IGP-M ou, na sua ausência,

pelo índice que vier a substituí-lo. O poder público estadual não pode ficar à mercê de

índice de inflação determinado por outra instituição que nem mesmo integra a

administração pública. Além disso, circunstâncias fáticas, de ordem social ou
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econômica, podem justificar mudanças nos valores que servem para remunerar ou

ressarcir o prestador de qualquer serviço público. A propósito, o Supremo Tribunal

Federal já tomou decisões entendendo que, em se tratando de revisão geral da

remuneração dos servidores públicos, não pode a lei estadual ou municipal prender-

se a determinado índice inflacionário (ver a respeito Súmula nº 681). Estados e

Municípios detêm autonomia política e administrativa para diretamente, ou, como no

caso da proposta em análise, por meio de suas entidades, fixar os índices usados

para remunerar seus prestadores de serviço.

Dos arts. 11 a 14 da proposta surgem normas que versam sobre a estrutura

orgânica da agência. Chama a atenção a parte final do § 1º do art. 12, segundo o

qual os dirigentes da agência poderão perder o mandato em decorrência de renúncia,

de condenação judicial transitada 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. Essa ressalva final é desnecessária e dá a impressão

de que a lei não está convicta do que estabelece. Se outras leis criarem ou já criaram

hipóteses específicas, essas estarão ou permanecerão em vigor, não sendo preciso

dizer isto.

Dispõe o art. 13 que é vedado aos dirigentes da agência exercer qualquer atividade

profissional, empresarial, sindical, em outras entidades sujeitas à regulação, ou de

direção político-partidária. Pergunta-se: a qual regulação? Só faz sentido que seja à

regulação da Aras-MG. Quanto à atividade de direção político-partidária, talvez seja o

caso apenas de aperfeiçoar a redação.

O parágrafo único veda 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 5% do número total de

ações em entidade sujeita à regulação da Aras-MG ou exercer função ou cargo

nestas entidades. A primeira parte é bastante vaga. O que seria interesse direto ou

indireto? A que tipo de interesse a proposta se refere? Regras assim tanto podem

justificar a punição excessiva quanto a intolerável complacência. Melhor seria vedar a

celebração de contrato de prestação de serviço, ou instrumento congênere, com
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entidade sujeita à regulação da agência. A última parte deve ser completada para se

incluir o vocábulo “emprego”; é que também o trabalho regido pela Consolidação das

Leis do Trabalho deve ser abrangido por razões de isonomia.

Finalmente, na parte final do parágrafo único do art. 12, deve-se suprimir a

expressão “sob pena de incorrer em ato de improbidade administrativa”, pois quem

define os atos de improbidade é a lei federal. Acaso o ex-dirigente lance mão de

informações privilegiadas, certamente estará ele sujeito às penalidades da legislação

brasileira, sem prejuízo da invalidação dos atos jurídicos por ele praticados. Ao

Estado só cabe criar a quarentena.

Quanto ao patrimônio e à receita da Aras-MG, não se constata nenhum

inconveniente, a não ser a previsão, na relação das receitas, do valor apurado com a

aplicação de multas. É que, mais à frente, a proposta destina tais valores ao Fundo

Estadual de Proteção dos Direitos Humanos.

Os arts. 17 a 19 do projeto cuidam do regime de pessoal. A proposta contém

impropriedade técnica. Dispõe sobre a instituição das carreiras de Especialista em

Regulação de Águas e Saneamento e de Técnico em Regulação de Águas e

Saneamento, mas remete o tratamento da matéria para lei específica. Na verdade,

apenas os cargos estão sendo criados, os quais, em respeito à regra do concurso

público, devem ser de provimento efetivo. E, para que sejam efetivamente criados, é

preciso fixar-lhes as atribuições gerais e o vencimento. Na ausência de tais

elementos, só resta suprimir o dispositivo, medida que não compromete o

funcionamento da agência, já que estão sendo criados, na proposta, alguns cargos de

provimento em comissão.

Também merece reparo o § 4º do art. 19, segundo o qual ao cargo de Diretor-Geral

ficam atribuídas as prerrogativas, os direitos, as garantias e a política remuneratória

do Secretário de Estado e, aos cargos dos Diretores, as condições de Secretário

Adjunto. Por razão de hierarquia normativa, prerrogativas ou restrições

constitucionais definidas para Secretários Estaduais não podem, por lei ordinária, ser

estendidas a outros cargos que nem mesmo integram a administração direta. Assim,

a redação do dispositivo merece aperfeiçoamento, para que fique claro que apenas o

que o Estado cria por lei ordinária é que será estendido aos dirigentes da agência.
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Na parte final da proposta, o art. 21 permite à agência efetuar contratações

temporárias de especialistas, nos termos da legislação pertinente. Tal regra deve ser

retirada do projeto por dois motivos. Se existe legislação estadual a respeito, seria o

caso de indicá-la, caso sua abrangência fosse restrita. Ocorre, porém, que tal lei não

existe. Ademais, só se admitem, nos termos da Constituição da República,

contratações temporárias em situações emergenciais, conforme se infere do inciso IX

do art. 37. Nada impede, porém, que a Aras-MG, com base na Lei Federal nº 8.666,

de 1993, celebre contratos administrativos de prestação de serviços para atividades

que não são por ela habitualmente desempenhadas. A permanecer tal dispositivo, é

possível que se constituam situações jurídicas ofensivas ao disposto no inciso II do

art. 37 da Constituição Federal, regra que trata do concurso público.

O art. 22 manda aplicar aos Diretores, aos servidores e aos contratados da Aras-

MG as disposições do Decreto nº 43.885, de 4/10/2004, que dispõe sobre o Código

de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração Estadual. O certo é

alterar o decreto, em respeito ao princípio do paralelismo das formas.

Por fim, informamos que, por meio do Ofício GAB.SEC nº 332/2009, foi

encaminhado a esta Casa pela Secretária de Estado de Planejamento e Gestão

relatório contendo dados sobre o impacto orçamentário-financeiro decorrente da

criação da Aras. Tais dados serão, no momento oportuno, analisados pela Comissão

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Em vista de todas as considerações tecidas e também com o intuito de aperfeiçoar

a redação da proposta, apresentamos substitutivo ao final do parecer. No ensejo,

também sugerimos mudança no nome da agência, para evitar confusão com as

competências exercidas pela Agência Nacional das Águas – ANA –, entidade da

administração indireta federal. Acrescentamos, ainda, dispositivo que permite que o

Estado celebre convênio de cooperação com os Municípios para viabilizar a

celebração de contratos de programa entre entidade da sua administração indireta e

os entes locais, visando à prestação dos serviços de abastecimento de água e de

esgotamento sanitário.
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Conclusão

Por todo o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.186/2009 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Estabelece normas relativas aos serviços de abastecimento de água e de

esgotamento sanitário e cria a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de

Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais – Arsae-MG.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DO SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO

SANITÁRIO

Art. 1º – Os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário serão

prestados com a observância das normas estabelecidas nesta lei.

Art. 2º – A prestação e a utilização dos serviços públicos de abastecimento de água

e de esgotamento sanitário obedecerão aos seguintes princípios e diretrizes:

I – atendimento das necessidades da população e promoção do seu bem-estar;

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 dos recursos disponíveis;

V – garantia da modicidade das tarifas e do equilíbrio econômico-financeiro dos

contratos de concessão e permissão;

VI – manutenção em condições adequadas, pelo usuário, dos equipamentos dos

serviços instalados no domicílio ou estabelecimento;

VII – controle, pelo usuário, do desperdício na utilização da água;

VIII – observância, pelo usuário, dos padrões permitidos para lançamento de

dejetos na rede coletora;

IX – responsabilização do usuário por danos causados ao sistema de saneamento

básico e aos recursos hídricos.

Art. 3º – São direitos dos usuários de serviços de abastecimento de água e de

esgotamento sanitário:
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I – receber os serviços conforme as condições e os padrões estabelecidos nas

normas aplicáveis;

II – obter do prestador dos serviços:

a) 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 de

esgotamento sanitário e a outros serviços realizados pelo prestador;

c) verificações gratuitas dos instrumentos de medição, quando houver suspeita de

erro nesses instrumentos;

d) informação prévia sobre quaisquer alterações e interrupções na prestação dos

serviços decorrentes de manutenção programada, com indicação dos períodos e

alterações previstos e das medidas mitigadoras adotadas;

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 previstos e das medidas mitigadoras adotadas;

III – recorrer ao órgão ou à entidade responsável pela fiscalização dos serviços, no

caso de não atendimento ou de atendimento inadequado de suas reclamações por

parte do prestador de serviços.

CAPÍTULO II

DA ARSAE-MG

Seção I

Da criação, da finalidade e das competências da Arsae-MG

Art. 4º – Fica criada a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água

e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais – Arsae-MG –, autarquia

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 Arsae-MG é

caracterizada pela autonomia administrativa, financeira, técnica e patrimonial e pela

estabilidade parcial dos mandatos de seus dirigentes.
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Art. 5º – A Arsae-MG tem por finalidade fiscalizar e orientar a prestação e a

comercialização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento

sanitário, bem como editar normas técnicas, econômicas e sociais para a sua

regulação, quando o serviço for prestado:

I – pelo Estado ou por entidade da sua administração indireta, em razão de

convênio celebrado entre o Estado e o Município;

II – por entidade da administração indireta estadual, em razão de contrato de

programa, contrato de concessão ou de permissão celebrados com o Município;

III – por Município ou consórcio público de Municípios, direta ou indiretamente,

mediante convênio ou contrato com entidade pública ou privada não integrante da

administração pública estadual, desde que o Município ou consórcio, por meio de

convênio com a Arsae-MG, manifeste a sua anuência;

IV – por entidade de qualquer natureza que preste serviços em Município situado

em região metropolitana, aglomeração urbana ou em região onde a ação comum

entre o Estado e Municípios se fizer necessária;

V – por consórcio público integrado pelo Estado e por Municípios.

Art. 6º – Para o cumprimento das finalidades de que trata o art. 5º, compete à

Arsae-MG:

I – supervisionar, controlar e avaliar as ações e atividades decorrentes do

cumprimento da legislação específica relativa ao abastecimento de água e ao

esgotamento sanitário;

II – fiscalizar a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de

esgotamento sanitário, incluídos os aspectos contábeis, financeiros e de desempenho

técnico-operacional;

III – expedir regulamentos de ordem técnica e econômica, visando ao

estabelecimento de padrões de qualidade para:

a) a prestação dos serviços;

b) a otimização dos custos;

c) a segurança das instalações;

d) o atendimento aos usuários;
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IV – celebrar convênio com Municípios que tenham interesse em se sujeitar à

atuação da Arsae-MG;

V – estabelecer o regime tarifário, de forma a garantir a modicidade das tarifas e o

equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços;

VI – analisar os custos e o desempenho econômico-financeiro da prestação dos

serviços;

VII – participar da elaboração e supervisionar a implementação da Política Estadual

de Saneamento Básico e do Plano Estadual de Saneamento Básico;

VIII – elaborar estudos para subsidiar a aplicação de recursos financeiros do Estado

em obras e serviços de distribuição de água e de esgotamento sanitário;

IX – 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;

X – aplicar sanções e penalidades ao prestador do serviço, quando, sem motivo

justificado, houver descumprimento das diretrizes técnicas e econômicas expedidas

pela Arsae-MG;

XI – 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;

XII – elaborar e aprovar seu regimento interno;

XIII – administrar o quadro de pessoal, o patrimônio material e os recursos

financeiros da entidade.

Parágrafo único – Para o cumprimento do disposto no inciso X do “caput” deste

artigo, a Arsae-MG poderá aplicar, sucessivamente, as seguintes penalidades:

I – advertência;

II – multa no valor de até 25.000 (vinte e cinco mil) Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais – Ufemgs.

Art. 7° – São obrigações do prestador de serviços d e abastecimento de água e de

esgotamento sanitário sujeito à fiscalização da Arsae-MG:

I – prestar serviços de acordo com as condições e os padrões estabelecidos na

legislação pertinente e no respectivo instrumento de delegação, em especial quanto
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aos padrões de qualidade dos serviços, à conservação dos bens consignados para a

prestação, à universalização do atendimento e à eficiência dos custos;

II – elaborar e apresentar à Arsae-MG Plano de Exploração dos Serviços, definindo

as estratégias de operação, a previsão das expansões e os recursos previstos para

investimento;

III – resguardar o direito dos usuários à prestação adequada do serviço;

IV – atender aos usuários dentro de padrões de sociabilidade e eficiência, prestar-

lhes as informações solicitadas e tomar as providências cabíveis no seu âmbito de

atuação;

V – manter serviço específico, gratuito, eficiente e de fácil acesso para o

atendimento das reclamações dos usuários;

VI – apresentar à Arsae-MG, na forma e na periodicidade definidas pela entidade,

relatório das ocorrências das reclamações dos usuários e manter os respectivos

registros à disposição da Arsae-MG;

VII – cumprir as normas regulamentares emitidas pela Arsae-MG, inclusive quanto

ao atendimento ao usuário;

VIII – realizar os investimentos requeridos para a execução dos planos de

expansão, a manutenção dos sistemas e a melhoria da qualidade da prestação dos

serviços, nos termos da legislação aplicável;

IX – publicar, com a periodicidade e na forma definidas pela Arsae-MG, informações

gerais e específicas sobre a prestação e a qualidade dos serviços, as ocorrências

operacionais relevantes, os investimentos realizados e outras informações que se

fizerem necessárias;

X – atender aos pedidos formulados pela Arsae-MG de informações e de

esclarecimentos sobre aspectos relacionados à prestação dos serviços;

XI – promover as medidas necessárias para a ligação dos domicílios e

estabelecimentos à rede de água e de esgotos, a medição dos volumes consumidos

e o faturamento dos serviços prestados, nos termos das normas aplicáveis;

XII – propor à Arsae-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;
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XIII – fiscalizar as instalações e formas de utilização dos serviços pelos usuários,

orientando-os no caso de mudanças e aplicando as sanções cabíveis;

XIV – cobrar dos usuários pela prestação dos serviços, aplicando aos inadimplentes

as sanções cabíveis.

Parágrafo único – As especificações, o conteúdo e o prazo de apresentação do

Plano de Exploração dos Serviços a que se refere o inciso II do “caput” deste artigo

serão objeto de resolução da Arsae-MG.

Seção II

Das tarifas

Art. 8º – O reajuste e a revisão das tarifas cobradas pelos prestadores sujeitos à

fiscalização e à regulação da Arsae-MG serão autorizados mediante resolução da

Arsae-MG e objetivarão assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do ajuste e a

modicidade das tarifas, observada, em todos os casos, a publicidade dos novos

valores.

§ 1° – Na composição dos valores de reajuste e de r evisão das tarifas será

garantida a geração de recursos para:

I – a realização dos investimentos;

II – a recuperação dos custos da prestação eficiente do serviço, 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;

III – a recuperação adequada do capital investido pelos prestadores de serviços.

§ 2º – A autorização a que se refere o "caput" dependerá de manifestação da

Arsae-MG no prazo de trinta dias contados do recebimento do pedido de reajuste ou

revisão, devidamente fundamentado pelo prestador dos serviços.

§ 3º – Sendo a manifestação a que se refere o § 2º favorável, a Arsae-MG terá o

prazo de cinco dias para publicar a resolução a que se refere o “caput”.
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§ 4° – No prazo de até cinco dias úteis contados da  apresentação do pedido de

reajuste ou revisão a que se refere § 2º, a Arsae-MG 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.

§ 5º – As perdas financeiras decorrentes do descumprimento pela Arsae-MG dos

prazos a que se referem os §§ 2º e 3º, observado o disposto nos arts. 37 e 39 da Lei

Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, serão compensadas no cálculo do

reajuste ou da revisão.

Seção III

Da estrutura orgânica da Arsae-MG

Art. 9º – Integram a estrutura da Arsae-MG:

I – uma Diretoria Colegiada, composta por três membros, nomeados pelo

Governador do Estado, com mandatos não coincidentes de quatro anos, admitida

uma única recondução;

II – uma Procuradoria;

III – uma Auditoria Setorial;

IV – uma Assessoria de Comunicação;

V – uma Ouvidoria.

§ 1º – As competências da Diretoria Colegiada e das unidades previstas no "caput"

e a denominação e as 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 Constituição do Estado.

§ 3º – O Governador do Estado nomeará um Diretor-Geral, com mandato de quatro

anos, escolhido entre os membros da Diretoria Colegiada.

Art. 10 – A exoneração imotivada de dirigentes da Arsae-MG somente poderá

ocorrer nos quatro meses iniciais dos respectivos mandatos.

§ 1º – Após o prazo a que se refere o "caput", os dirigentes da Arsae-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.

§ 2º – Instaurado procedimento administrativo para apuração de irregularidades,

poderá o Governador do Estado, no interesse da administração, afastar o dirigente da

Arsae-MG até a sua conclusão, sem que o afastamento implique prorrogação do

mandato ou extensão do prazo inicialmente previsto para seu término.

Art. 11 – Aos dirigentes da Arsae-MG é vedado:

I – exercer atividade de direção político-partidária;

II – exercer atividade profissional, empresarial ou sindical em entidade sujeita à

regulação da Arsae-MG;

III – celebrar contrato de prestação de serviço, ou instrumento congênere, com

entidade sujeita à regulação da Arsae-MG;

IV – deter participação societária superior a 5% (cinco por cento) do número total de

ações em entidade sujeita à regulação da Arsae-MG;

V – exercer cargo, emprego ou função em entidade sujeita à regulação da Arsae-

MG.

Art. 12 – Até um ano após deixar o cargo, é vedado ao ex-dirigente:

I – representar qualquer pessoa natural ou jurídica e respectivos interesses perante

a Arsae-MG;

II – utilizar em benefício próprio informações privilegiadas obtidas em decorrência

do cargo exercido.

Seção IV

Do patrimônio e das receitas da Arsae-MG

Art. 13 – Constituem patrimônio da Arsae-MG os bens e direitos de sua propriedade

e os que lhe forem atribuídos ou que venha a adquirir ou incorporar.

Art. 14 – Constituem receitas da Arsae-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 0,1% (zero vírgula um por cento) da receita anual proveniente da

prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário,

descontados os impostos sobre o faturamento;
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II – o produto da execução de sua dívida ativa;

III – as dotações consignadas no orçamento do Estado, os créditos especiais, os

créditos adicionais, as transferências e os 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, os legados, as subvenções e outros recursos que lhe forem

destinados;

VI – os valores decorrentes da venda ou do aluguel de bens móveis e imóveis de

sua propriedade;

VII – a retribuição por serviços de qualquer natureza prestados a terceiros;

VIII – os recursos decorrentes da cobrança de emolumentos administrativos.

Parágrafo único – Os valores cuja cobrança for atribuída por lei à Arsae-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.

Seção V

Dos servidores da Arsae-MG

Art. 15 – Fica acrescentado, ao item IV.1 do Anexo IV da Lei Delegada n° 175, de

26 de janeiro de 2007, o item constante no Anexo I desta lei, que contém o

quantitativo de Dai-unitário destinado à Arsae-MG.

Art. 16 – Fica acrescentado ao Quadro Geral de Cargos de Provimento em

Comissão, constante no Anexo V da Lei Delegada nº 175, de 2007, o item V.34, na

forma do Anexo II desta lei.

§ 1º – Os cargos da Administração Superior da Arsae-MG, de que trata o § 1º do

art. 1º da Lei Delegada nº 175, de 2007, são os constantes no item V.34.1 do Anexo

V da Lei Delegada nº 175, de 2007.

§ 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 Arsae-MG são os constantes no item V.34.2 do Anexo V da Lei

Delegada nº 175, de 2007.
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§ 3º – A identificação dos cargos de que trata este artigo e as formas de

recrutamento correspondentes serão definidas em regulamento.

§ 4º – Equiparam-se, para fins remuneratórios, o cargo de Diretor-Geral ao cargo de

Secretário de Estado, e o cargo de Diretor, ao de Secretário Adjunto.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 17 – A Arsae-MG poderá celebrar Acordo de Resultados, nos termos da Lei nº

17.600, de 1º de julho de 2008.

Art. 18 – O Estado poderá, para os fins do disposto no art. 241 da Constituição da

República, celebrar convênio de cooperação com os Municípios, com o objetivo de

viabilizar a celebração de contrato de programa entre entidade da administração

indireta estadual e Município, para a prestação dos serviços de abastecimento de

água e de esgotamento sanitário.

Art. 19 – Na primeira gestão da Arsae-MG, serão nomeados diretamente pelo

Governador do Estado o Diretor-Geral, para mandato de quatro anos, e os dois

Diretores, sendo um para mandato de três e outro para mandato de dois anos.

Art. 20 – Os servidores das carreiras do Poder Executivo Estadual poderão ser

cedidos à Arsae-MG.

Art. 21 – Os valores obtidos pela aplicação das sanções pecuniárias previstas nesta

lei serão destinados ao 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.

Parágrafo único – Até a criação do Fundo Estadual de Saneamento Básico de

Minas Gerais, os valores a que se refere o “caput” serão destinadas ao Fundo

Estadual de Promoção dos Direitos Humanos, criado pela Lei nº 13.666, de 21 de

julho de 2000.

Art. 22 – Fica revogado o art. 14 da Lei nº 18.036, de 12 de janeiro de 2009.

Art. 23 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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ANEXO I

(a que se refere o art. 15 da Lei n° , de de de 200 9)

“ANEXO IV

(a que se referem o § 2° do art. 2°, o § 4° do art.  8°, o § 2° do art. 12 e o inciso I do §

1° do art. 14 da Lei Delegada n° 175, de 26 de jane iro de 2007)

IV.1 – Quantitativos de Dai-Unitário, Fgi-Unitário e Gte-Unitário Atribuídos às

Autarquias e Fundações do Poder Executivo

* - A tabela contendo os Quantitativos de Dai-Unitário, Fgi-Unitário e Gte-Unitário

atribuídos às autarquias e fundações do Poder Executivo foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 21.5.2009.

ANEXO II

(a que se refere o art. 16 da Lei n° , de de de 200 9)

“ANEXO V

(a que se referem o § 3° do art. 2° e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da Lei Delegada n°

175, de 26 de janeiro de 2007)

Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão e de Funções Gratificadas

Específicas Criadas e Extintas e sua Correlação

(...)

V.34 - Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de

Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais – Arsae-MG

V.34.1 - Cargos em Comissão da Administração Superior

* - A tabela contendo as denominações do cargo da administração superior foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 21.5.2009.

V.34.2 - Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de Direção

e Assessoramento – DAI

* - A tabela contendo o quantitativo de cargos de provimento em comissão do grupo

de direção e assessoramento - DAI - foi publicada no “Diário do Legislativo” de

21.5.2009.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Fábio Avelar - Sebastião

Costa - Padre João (voto contrário).
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.186/2009

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.186/2009 “cria a Agência

Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do

Estado de Minas Gerais – Aras-MG – e dá outras providências”.

A Comissão de Constituição e Justiça, em seu exame preliminar da matéria,

concluiu pela aprovação do projeto na forma do Substantivo nº 1, que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre a matéria, nos termos do

Regimento Interno.

Fundamentação

A Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Estado de Minas Gerais – Aras-

MG –, como bem disse a Comissão de Constituição e Justiça em seu parecer para o

1º turno, tende a simbolizar “um passo adiante no intrincado processo de promoção

da saúde pública e do bem-estar social”. Afinal, a agência terá 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.

Autarquia sob regime especial vinculada à Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana – Sedru –, a Aras-MG ficará sediada na

Capital do Estado e terá prazo de duração indeterminado.

A natureza de autarquia especial decorre da autonomia administrativa, financeira,

técnica e patrimonial da entidade e se reforça com a estabilidade parcial do mandato

de seus dirigentes. Trata-se de formato que encontra paralelo na administração

federal, a exemplo da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel – e da

Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel –, o qual chega à ordem jurídica

brasileira com a reforma administrativa da década de 1990.

A intenção de ampliar a autonomia gerencial da entidade que se pretende criar

serve para distanciá-la das influências do governo, garantindo-lhe condições de tomar

decisões técnicas que muitas vezes possuem, como disse a Comissão de

Constituição e Justiça, “baixo índice de aprovação popular”. Tais agências recebem
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poder para regular, até mesmo, a política tarifária de serviços públicos delegados,

questão normalmente afeta à jurisdição do Chefe do Poder Executivo.

Ao examinar a proposição de maneira bastante detalhada, a citada Comissão

extraiu algumas diretrizes que nortearam a elaboração de substitutivo. Tal medida foi

necessária em razão da dificuldade em mensurar as competências da agência. Afinal

de contas, saneamento básico e abastecimento de água são serviços públicos cuja

competência não está clara no Texto Constitucional.

Assim, observou-se, com acerto, que o Estado pode fixar diretrizes fundamentais e

normas de planejamento, gestão e controle da qualidade da prestação dos serviços

de fornecimento de água e de esgotamento sanitário em seu território, respeitada,

sempre, a autonomia local para a suplementação dessas normas. Também cabe ao

Estado, para assegurar e facilitar a aplicação das suas normas, criar autarquia

especial, agência dotada de autonomia administrativa, financeira, técnica e

patrimonial e relativa capacidade regulamentar.

Caso os mencionados serviços sejam prestados diretamente pelo Município, a

competência da agência, em respeito à autonomia local, ficará mais restrita, cabendo-

lhe atuar de forma cooperativa, especialmente na prestação de assessoramento

técnico.

Por outro lado, sendo a entidade prestadora do serviço pertencente à estrutura

administrativa estadual, por força de delegação municipal ou, mesmo, em caso de

gestão associada, a agência poderá ter poderes mais amplos de regulação,

supervisão e controle de tais serviços, incluindo-se aí, por exemplo, a definição da

política tarifária. Deverá também a Aras-MG ter poderes mais amplos de regulação e

fiscalização quando o serviço for prestado em regiões metropolitanas e aglomerações

urbanas, não importando a entidade responsável pela prestação do serviço, pois,

nesse caso, trata-se de uma questão de interesse comum, e não apenas local.

Finalmente, admitiu-se que o ente local, mesmo prestando o serviço, delegue à

agência, por meio de convênio, atribuições para efetuar a ampla fiscalização dos

serviços que presta, caso em que a autarquia estadual também gozará de

prerrogativas mais substanciais.
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Todas essas considerações orientaram a realização de importantes ajustes no texto

em análise, os quais vieram acompanhados de outros com o intuito de aperfeiçoar a

redação da proposta. Também houve mudança no nome da agência para evitar

confusão com as competências exercidas pela Agência Nacional das Águas – ANA –,

entidade da administração indireta federal, bem como acréscimo de dispositivo para

permitir que o Estado celebre convênio de cooperação com os Municípios para

viabilizar a celebração de contratos de programa entre entidade da sua administração

indireta e os entes locais, visando à prestação dos serviços de abastecimento de

água e de esgotamento sanitário. O Substitutivo nº 1 efetivamente contribuiu para

aprimorar o projeto.

Todavia, impõe-se efetuar novos ajustes, especialmente com o fito de conferir maior

proteção aos usuários dos serviços em questão.

Propomos, com efeito, que a publicação da resolução contendo a autorização para

o reajuste ou a revisão das tarifas relativas aos serviços de abastecimento de água e

de esgotamento sanitário seja feita com antecedência mínima de dois meses da

produção dos seus efeitos.

Ademais, é importante estabelecer norma proibindo que se inclua na tarifa dos

serviços de que trata a proposta o valor relativo ao serviço de esgotamento sanitário

de rede que não esteja construída e em funcionamento nem cobrar tarifa mínima de

abastecimento de água. Não deve o usuário pagar por serviços que não lhes são

prestados.

Ao art. 3º do substitutivo, sugerimos o acréscimo de regra que determina à agência

manter, gratuitamente, serviço de atendimento ao usuário por meio telefônico quando

o prestador do serviço não o tiver atendido a contento.

Estamos ainda sugerindo que se dê ao inciso V do art. 7º do substitutivo nova

redação, a fim de que o prestador do serviço ofereça, gratuitamente, serviço

específico, por meio presencial, telefônico e outro que se faça necessário, para o

eficiente e fácil atendimento das reclamações dos usuários.

Em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, também estamos

propondo vedação a que o prestador dos serviços interrompa o fornecimento de água

por falta de pagamento entre sexta-feira e domingo e na véspera ou durante feriados.
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Em respeito ao princípio da moralidade pública, estamos sugerindo nova redação

ao inciso IV do art. 11 para vedar que os dirigentes da agência detenham participação

societária em entidade sujeita à regulação da agência.

Também houvemos por bem alterar o destino temporário dos recursos apurados

pela agência na aplicação de penalidades. Enquanto não for criado o Fundo Estadual

de Saneamento Básico de Minas Gerais, propomos que os valores daí decorrentes

sejam destinados, em partes iguais, ao Fundo de Proteção e Defesa do Consumidor,

criado pela Lei Complementar nº 66, de 22/1/2003, e ao Fundo de Recuperação,

Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de

Minas Gerais, criado pela Lei nº 15.910, de 21/12/2005.

Além disso, propomos seja suprimida a expressão “e a comercialização” do “caput”

do art. 5º, uma vez que os serviços em foco não têm natureza comercial, conforme

entendimento firmado em jurisprudência, e sugerimos que o valor de multa previsto

no inciso II do parágrafo único do art. 6º seja arbitrado entre 25.000 e 100.000

Ufemgs.

Outro importante ponto de aperfeiçoamento está na inserção de competência à

agência reguladora para supervisionar, controlar e avaliar a aplicação de

investimentos realizados pelos prestadores dos serviços de abastecimento de água e

de esgotamento sanitário com recursos oriundos do orçamento geral da União, dos

Estados, dos Municípios, de empreendedores privados, de fundos especiais e de

beneficiários diretos, vedada a utilização desses recursos na base de custo que serve

para a fixação da tarifa.

Finalmente, propomos a supressão da alínea “d” do inciso II do § 1º do art. 8º,

relativo ao cômputo de eventuais perdas financeiras na composição dos valores de

reajuste e de revisão das tarifas. Não parece razoável que os prestadores de serviço

recebam garantias especiais contra flutuações do mercado financeiro, as quais, na

forma proposta no Substitutivo nº 1, seriam dadas pelos consumidores, o que não se

pode admitir.

É válido informar, por derradeiro, que, em cumprimento de exigências legais, por

meio do Ofício GAB.SEC nº 332/2009, foi encaminhado a esta Assembleia

Legislativa, pela Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, relatório contendo
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dados sobre o impacto orçamentário-financeiro decorrente da criação da Aras-MG, os

quais serão analisados pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Conclusão

Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.186/2009 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas

nºs 1 a 12.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... – A publicação, pela Arsae-MG, da resolução contendo a autorização para o

reajuste ou a revisão das tarifas relativas aos serviços de abastecimento de água e

de esgotamento sanitário deverá ser feita com antecedência mínima de dois meses

da produção dos seus efeitos.”.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... – É vedado incluir na tarifa dos serviços de que trata esta lei o valor relativo

ao serviço de esgotamento sanitário de rede que não esteja construída e em

funcionamento.”.

EMENDA Nº 3

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... – Somente poderá ser cobrada tarifa de abastecimento de água pelo serviço

efetivamente prestado, vedada a cobrança de tarifa mínima.”.

EMENDA Nº 4

Acrescente-se ao art. 3º o seguinte parágrafo único:

“Art. 3º – (...)

Parágrafo único – Para efeito do disposto no inciso III, sem prejuízo do

estabelecimento de outros mecanismos em regulamento da agência, a Arsae-MG

manterá, gratuitamente, serviço de atendimento por meio telefônico.”.

EMENDA Nº 5

Suprima-se do “caput” do art. 5º a expressão “e a comercialização”.

EMENDA Nº 6

Dê-se ao inciso II do parágrafo único do art. 6º a seguinte redação:



____________________________________________________________________________
927

“Art. 6º – (...)

Parágrafo único – (...)

II – multa no valor de 25.000 a 100.000 Ufemgs (vinte e cinco mil a cem mil

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).”.

EMENDA Nº 7

Dê-se ao inciso V do art. 7º a seguinte redação:

“Art. 7º – (...)

V – oferecer, gratuitamente, serviço específico, por meio presencial, telefônico e

outro que se faça necessário, para o eficiente e fácil atendimento das reclamações

dos usuários;”.

EMENDA Nº 8

Acrescente-se onde convier:

“Art. – É vedado ao prestador dos serviços de que trata esta lei interromper o

fornecimento de água por falta de pagamento entre sexta-feira e domingo e na

véspera ou durante feriados.”.

EMENDA Nº 9

Dê-se ao inciso IV do art. 11 a seguinte redação:

“Art. 11 – (...)

IV – deter participação societária em entidade sujeita à regulação da Arsae-MG;”.

EMENDA Nº 10

Dê-se ao parágrafo único do art. 21 a seguinte redação:

“Art. 21 – (...)

Parágrafo único – Até a criação do Fundo Estadual de Saneamento Básico de

Minas Gerais, os valores a que se refere o ‘caput’ serão destinados, em partes iguais,

ao Fundo de Proteção e Defesa do Consumidor, criado na Lei Complementar nº 66,

de 22 de janeiro de 2003, e ao Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento

Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais, criado na Lei nº

15.910, de 21 de dezembro de 2005.”.

EMENDA Nº 11

Acrescente-se onde convier:
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“Art. ... – Compete à Arsae-MG supervisionar, controlar e avaliar a aplicação de

investimentos realizados pelos prestadores de serviços de abastecimento de água e

de esgotamento sanitário com recursos oriundos do orçamento geral da União, dos

Estados, dos Municípios, de empreendedores privados, de fundos especiais e de

beneficiários diretos.

Parágrafo único – Os recursos de que trata o ‘caput’ não poderão compor a base de

custo utilizada para a fixação da tarifa.”.

EMENDA Nº 12

Suprima-se a alínea “d” do inciso II do § 1º do art. 8º.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2009.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Lafayette de Andrada - Jayro Lessa - Zé Maia

- Neider Moreira - Gilberto Abramo (voto contrário) - Adelmo Carneiro Leão (voto

contrário).

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.226/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, a proposição em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Arantina 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

proposta.

Agora, vem a matéria a esta Comissão 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

Trata o Projeto de Lei nº 3.226/2009 de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Arantina o imóvel constituído de terreno com uma área de 2.000m² e

benfeitorias, situado nesse Município.

Atendendo ao interesse público que deve fundamentar as alienações de bens

públicos, o imóvel será destinado à instalação de órgãos municipais e ao

desenvolvimento de atividades sociais. Ainda na defesa do interesse coletivo, o art. 2º
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prevê sua reversão ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da

lavratura da escritura pública de doação, não lhe for dada a destinação prevista.

A autorização legislativa de que trata a proposição é exigida pela 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.

Assim sendo, a matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre

a alienação de bens públicos, não representa despesas para o erário nem acarreta

repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.226/2009 no 1º

turno.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2009.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Antônio Júlio - Jayro Lessa -

Lafayette de Andrada - Juarez Távora.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 3.248/ 2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em exame é de autoria do Governador do Estado e visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Lavras o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

esta a considerou jurídica, constitucional e legal. Cabe agora a este órgão colegiado

analisar a proposição no âmbito de sua competência, conforme o disposto no art.

188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.248/2009 tem por objetivo conferir a necessária autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa fazer transferência de titularidade de

bem público ao patrimônio do Município de Lavras, constituído de terreno com área
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de 7.502,50m², situado nesse Município, e incorporado ao patrimônio do Estado em

1978 por doação de particulares.

Em atendimento ao interesse público que deve nortear o negócio jurídico em causa,

prevê o parágrafo único do art. 1º do projeto que o imóvel será destinado à instalação

de um campo de futebol.

Além disso, a alienação a ser realizada está revestida de garantia, uma vez que o

art. 2º do projeto prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, no prazo de

cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de doação, não for utilizado

com a finalidade prevista.

A proposição atende aos preceitos legais que versam sobre a transferência de

domínio de bens públicos, além de não representar despesas para o erário e não

acarretar repercussão na lei orçamentária. Encontra-se, pois, em conformidade com o

§ 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito

financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.248/2009, no 1°

turno.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2009.

Zé Maia, Presidente - Juarez Távora, relator - Jayro Lessa - Lafayette de Andrada -

Antônio Júlio - Adelmo Carneiro Leão.

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.358/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.358/2008 tem por

escopo 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 aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1 com a Emenda

nº 1, e retorna agora a este órgão colegiado, a fim de receber parecer para o 2º turno,

conforme dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.
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Em cumprimento ao disposto no § 1º do referido art. 189, a redação do vencido faz

parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.358/2008, na forma aprovada no 1º turno, autoriza o

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - a

doar ao Estado de Minas Gerais uma área de 5.000m², conforme descrição em seu

Anexo, a ser desmembrada do total de 10.000m², situada na Quadra 6 do Bairro

Santa Luzia, no Município de Unaí, para a implantação de Núcleo de Gestão

Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

- Semad -; e ao Município de Uberlândia imóvel com 288.134m², correspondente às

glebas 1-3 e 4 da Fazenda do Óleo, situado nesse Município, para a construção de

habitações de interesse social.

A proposição prevê ainda que esses imóveis reverterão ao patrimônio do doador,

se, no prazo de cinco anos contados da lavratura das escrituras de doação, não lhes

tiverem sido dadas as destinações previstas.

A transferência de domínio de bens públicos é matéria tratada no art. 18 da

Constituição do Estado; no art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui

normas para licitações e contratos da administração pública; e no § 2º do art. 105 da

Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para

elaboração e controle dos orçamentos e dos balanços da União, dos Estados, dos

Municípios e do Distrito Federal. Tais normas exigem que a alienação somente

poderá ser efetivada se for autorizada por esta Casa Legislativa, atender ao interesse

público e estabelecer o retorno do bem ao patrimônio do doador, caso não seja

utilizado com a finalidade prevista.

Ressalte-se que o projeto de lei em análise se encontra em conformidade com a

legislação vigente, não representa despesas para o erário nem acarreta repercussão

na Lei Orçamentária. Portanto, não há impedimento a sua transformação em lei.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.358/2008, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2009.
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Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Júlio -

Lafayette de Andrada.

PROJETO DE LEI Nº 2.358/2008

(Redação do Vencido)

Autoriza o Departamento de Estradas de 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), 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.

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

sido dadas as destinações previstas.

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.694 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.694/2008, de autoria do Deput ado Dimas Fabiano, que dá a

denominação de Melchsedech de Oliveira Netto (Melquinho) à estrada que liga o

Município de Ibiraci ao Município de Claraval, 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° 2.694/2008

Dá denominação ao trecho da Rodovia MG-344 que liga o Município de Ibiraci ao

Município de Claraval.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica denominado Melchsedech de Oliveira N etto - Melquinho o trecho da

Rodovia MG-344 que liga o Município de Ibiraci ao Município de Claraval.

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

Sala das Comissões, 13 de maio de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.817 /2008

COMISSÃO DE REDAÇÃO

O Projeto de Lei n° 2.817/2008, de autoria do Deput ado Inácio Franco, que declara

de utilidade pública a Banda de Música Lira Santa Cecília, 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° 2.817/2008

Declara de utilidade pública a Banda de Música Lira Santa Cecília, 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 Ban da de Música Lira Santa Cecília,

com sede no Município de Pará de Minas.

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

Sala das Comissões, 13 de maio de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.882 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.882/2008, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que dá

denominação de Edifício Terras Altas a próprio público destinado ao Ministério

Público do Estado no Município de Itajubá, foi aprovado em turno único, na forma

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.882/2008

Dá denominação ao prédio do Ministério Público do Estado localizado no Município

de Itajubá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominado Edifício Terras Altas o p rédio destinado ao Ministério

Público do Estado localizado na Avenida BPS, n° 576 , no Município de Itajubá.

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

Sala das Comissões, 13 de maio de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.037 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.037/2009, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes,

que declara de utilidade pública o Grupo Folclórico Nossa Senhora de Fátima, com

sede no Município de Monte Belo, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.037/2009

Declara de utilidade pública a entidade Grupo Folclórico Nossa Senhora de Fátima,

com sede no Município de Monte Belo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Grupo Folclórico Nossa

Senhora de Fátima, com sede no Município de Monte Belo.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 13 de maio de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.080 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.080/2009, de autoria do Deput ado Inácio Franco, que declara

de utilidade pública o Guarani Esporte Clube, com sede no Município de Formiga, foi

aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.080/2009

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

Formiga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Município de Formiga.

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

Sala das Comissões, 13 de maio de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.083 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.083/2009, de autoria do Deput ado Almir Paraca, que declara

de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares Orgânicos e Terapeutas

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

Manhuaçu, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.
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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° 3.083/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares Orgânicos e

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

de Manhuaçu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Agricultores

Familiares Orgânicos e Terapeutas Naturalistas de Manhuaçu e Região – Agrifom –,

com sede no Município de Manhuaçu.

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

Sala das Comissões, 13 de maio de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.085 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.085/2009, de autoria do Deput ado Dimas Fabiano, que

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

de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.085/2009

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

de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Esportiva Kimura, com

sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra vigor na data de sua publi cação.

Sala das Comissões, 6 de maio de 2009.
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Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.095 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.095/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que dá

denominação de Escola Estadual Antônio Ribeiro da Silva à escola estadual de

ensino fundamental e médio, na modalidade de educação de jovens e adultos – EJA

–, localizada na Penitenciária Professor Jason Soares, no Município de São Joaquim

de Bicas, 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° 3.095/2009

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de São Joaquim de

Bicas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominada Escola Estadual Antônio R ibeiro da Silva a escola

estadual de ensino fundamental e médio, na modalidade de educação de jovens e

adultos – EJA –, localizada na Penitenciária Professor Jason Soares Albergaria, no

Município de São Joaquim de Bicas.

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

Sala das Comissões, 13 de maio de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.096 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.096/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que altera a

Lei n° 17.850, de 29 de outubro de 2008, foi aprova do em turno único, na forma

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.096/2009

Altera a Lei n° 17.850, de 29 de outubro de 2008, q ue dá denominação ao Centro

Administrativo do Governo do Estado de Minas Gerais, localizado no Município de

Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O art. 1° da Lei n° 17.850, de 29 de outu bro de 2008, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1° - Fica denominada Presidente Tancredo de A lmeida Neves a Cidade

Administrativa do Governo do Estado de Minas Gerais, localizada no Município de

Belo Horizonte.”.

Art. 2° - A ementa da Lei n° 17.850, de 2008, passa  a ser: “Dá denominação à

Cidade Administrativa do Governo do Estado de Minas Gerais, localizada no

Município de Belo Horizonte.”

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.107 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.107/2009, de autoria do Deput ado Irani Barbosa, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária Cultural Felício dos Santos, com sede

no Município de Mateus Leme, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 3.107/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Cultural Felício dos Santos,

com sede no Município de Felício dos Santos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

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

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

Sala das Comissões, 13 de maio de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.112 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.112/2009, de autoria do Deput ado Durval Ângelo, que declara

de utilidade pública a Associação de Corredores de Rua de Sapucaí-Mirim - Acosm -,

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° 3.112/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Corredores de Rua de Sapucaí-Mirim

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

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Corredores de Rua de

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

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

Sala das Comissões, 13 de maio de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 22 DE MAIO DE 2009

ATAS

ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 20/5/2009

Presidência dos Deputados José Henrique e Dalmo Ribeiro Silva

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

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.349 a

3.363/2009 - Requerimentos nºs 3.846 a 3.873/2009 - Requerimento do Deputado

Tenente Lúcio - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Carlos Mosconi e

André Quintão; questões de ordem; chamada para a recomposição de quórum;

inexistência de número regimental para a continuação dos trabalhos - Encerramento -

Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - André Quintão - Antônio Júlio -

Arlen Santiago - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília

Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano -

Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil

Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Irani Barbosa -

Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Maria Lúcia

Mendonça - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira -

Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy

Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio -

Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander

Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Às 14h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
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trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Ronaldo Magalhães, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

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

Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.349/2009

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

São Sebastião do Anta - Apae de São Sebastião do Anta -, 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 São Sebastião do Anta - Apae de São Sebastião do Anta -, com

sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 20 de maio de 2009.

Antônio Júlio

Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Sebastião

do Anta 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,
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estudos e pesquisas em relação à pessoa com deficiência, propiciando o avanço

científico e a permanente formação dos profissionais e dos voluntários que atuam na

Associação.

A sua Diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, cujas

atividades são voluntárias. Assim, a Associação atende aos requisitos legais para

concessão do título de utilidade pública. Pela 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 3.350/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Músicos da Orquestra Sinfônica de

Minas Gerais - Amos-MG -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Sinfônica de Minas Gerais - Amos-MG -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 20 de maio de 2009.

Carlin Moura

Justificação: A Associação dos Músicos da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais -

Amos-MG -, com sede no Município de Belo Horizonte, fundada em 4/5/94, é uma

entidade com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e com

tempo de duração indeterminada.

Essa Associação está em pleno e regular funcionamento há mais de um ano,

cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais.

A Amos-MG tem por finalidade principal representar as aspirações e a defesa dos

músicos e associados e, portanto, atua em sintonia com a Ordem dos Músicos do

Brasil e o Sindicato dos Músicos Profissionais de Minas Gerais. É ainda finalidade da

Amos-MG incentivar as pessoas a conhecer a arte e a música, e para tanto promove

cursos e apresentações que envolvem a comunidade, proporcionando o acesso à

cultura a todos.
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A concessão do título declaratório de utilidade pública estadual é de extrema

importância para a Associação, pois, com essa documentação, poderá firmar

parcerias com órgãos públicos estaduais, viabilizando a ampliação de seu trabalho e

a continuidade de seus projetos junto à população, contribuindo assim com o Estado

no seu dever de promover o acesso à cultura entre todos os cidadãos.

- 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 3.351/2009

Reconhece o relevante interesse coletivo, a utilidade pública e a importância das

obras sociais das unidades da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae

- localizadas no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam reconhecidos o relevante interesse coletivo, a utilidade pública e a

importância social das obras sociais das unidades da Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - Apae -, localizadas no Estado.

Parágrafo único - A declaração de utilidade pública de cada unidade autônoma e

dotada de personalidade jurídica própria da Associação de que trata esta lei se fará

por lei específica, na forma da Lei nº 12.972, de 27 de julho de 1998.

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

Sala das Reuniões, 20 de maio de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae - é uma

entidade que se destaca no País pelo seu pioneirismo. A primeira Apae foi criada no

Rio de Janeiro, no dia 11 de dezembro de 1954, na ocasião da chegada ao Brasil de

Beatrice Bemis, procedente dos Estados Unidos, membro do corpo diplomático norte-

americano e mãe de uma portadora de síndrome de Down.

Motivado por aquela cidadã, um grupo, congregando pais, amigos, professores e

médicos de excepcionais, fundou a primeira Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais do Brasil. A entidade é uma associação em que, além de pais e amigos
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dos excepcionais, toda a comunidade se une para prevenir e tratar a deficiência e

promover o bem-estar e o desenvolvimento da pessoa com deficiência.

As Apaes têm como principal missão prestar serviços de assistência social no que

se diz respeito à melhoria da qualidade de vida da pessoa portadora de deficiência,

conscientizando cada vez mais a sociedade. Sua finalidade maior é promover e

articular ações de defesa dos direitos das pessoas com deficiência e representar os

assistidos perante os organismos nacionais e internacionais, para a melhoria da

qualidade dos serviços por ela prestados, na perspectiva da inclusão social de seus

usuários.

Por tais razões, conto com o apoio de meus pares para aprovação deste projeto de

lei, que promove o justo reconhecimento dos fundamentos éticos e das obras sociais

das Apaes em funcionamento no Estado.

- 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 3.352/2009

Reconhece o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a

utilidade pública das unidades da Sociedade São Vicente de Paulo - SSVP -,

localizadas em Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam reconhecidos o relevante interesse coletivo, a importância social das

obras e a utilidade pública das unidades da Sociedade São Vicente de Paulo - SSVP

-, localizadas em Minas Gerais.

§ 1º - A declaração de utilidade pública de cada Sociedade São Vicente de Paulo,

unidade autônoma e dotada de personalidade jurídica própria, se fará por lei

específica, na forma da Lei nº 12.972, de 27 de julho de 1998.

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

Sala das Reuniões, 20 de maio de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Sociedade São Vicente de Paulo - SSVP -, é uma organização do

movimento católico internacional de leigos. Foi fundada em Paris, no ano de 1833,

inspira-se no pensamento e na obra de São Vicente de Paulo, esforçando-se, sob o
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influxo da justiça e da caridade, por aliviar os sofrimentos do próximo, mediante o

trabalho coordenado de seus membros.

A instituição tem a preocupação de renovar-se constantemente e adaptar-se às

condições mutáveis do mundo. De caráter cristão, está aberta a quantos desejam

viver sua fé no amor e no serviço a seus irmãos. A unidade da SSVP no mundo é

representada por sua regra. Busca, incansavelmente, um trabalho de maior contato e

aproximação com a Igreja.

Nenhuma obra de caridade é estranha à SSVP. Sua ação compreende qualquer

forma de ajuda, por contato pessoal, para aliviar o sofrimento e promover a dignidade

e a integridade do homem. A SSVP não somente procura mitigar a miséria, mas

também descobrir e remediar as situações que a geram. Leva sua ajuda a quantos

dela precisam, independentemente de raça, cor, nacionalidade, credo político ou

religioso e posição social: daí, a existência das chamadas obras unidas (asilos,

creches, hospitais, etc.).

Os membros da SSVP, conhecidos como vicentinos, são unidos entre si pelo

espírito de pobreza e de partilha. Formam, no mundo inteiro, com aqueles a quem

prestam auxílio, uma só família, buscando contato com todos os demais movimentos

e organizações inspirados em São Vicente de Paulo: é a família vicentina. Os

vicentinos procuram, pela oração, pela meditação da Sagrada Escritura e pela

fidelidade aos ensinamentos da Igreja, ser testemunhas do amor a Cristo, em suas

relações com os mais desprovidos.

Por tais razões, conto com o apoio de meus pares à aprovação deste projeto de lei,

que propõe o justo reconhecimento dos fundamentos éticos e das obras sociais das

unidades da SSVP em Minas Gerais.

- 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 3.353/2009

Determina que o Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam - conceda a outorga

de água para os consumidores rurais de baixa renda, da região mineira da Sudene-

Idene, subsidiado pelo Fundo de Combate à Pobreza - FCP - e outras fontes e

determina providências pertinentes.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica determinada ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam - a

concessão de outorga de água subsidiada para a região mineira da Sudene-Idene,

nos seguintes casos e percentuais:

I - subsídio de 100% (cem por cento) para outorga dos poços tubulares que servem

às associações de pequenos produtores rurais, bem como para poços tubulares e

águas superficiais que tenham exclusiva destinação para uso humano,

dessedentação de animais e uso público;

II - subsídio de 80% (oitenta por cento) para outorga dos microprodutores e

pequenos produtores rurais irrigantes que tenham na agricultura sua principal fonte

de renda;

III - subsídio de 70% (setenta por cento) para outorga dos médios produtores rurais.

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 pela Secretaria Municipal ou Estadual de Agricultura,

bem como mediante a classificação dos produtores rurais segundo o manual de

crédito rural do Banco Central - Bacen.

Art. 2º - Os custos a serem subsidiados para a taxa da concessão da outorga de

água, de que trata esta lei, correrão por conta ou arrecadação de 2% (dois por cento)

do orçamento do Fundo de Combate a Pobreza em Minas Gerais ou outras fontes.

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

Sala das Reuniões, 20 de maio de 2009.

Gil Pereira

Justificação: Esta proposição tem como objetivo adequar as taxas cobradas pelo

Igam à realidade dos produtores rurais da região da Sudene-Idene, uma vez que a

carência de recursos nessas regiões é notória.

O fato de as regiões mineiras estarem incluídas na área da Sudene-Idene é uma

clara demonstração de se tentar amenizar as desigualdades sociais que ainda

persistem no Estado de Minas Gerais e está em perfeita consonância com a

Constituição Federal, nos termos do art. 43, § 2º, inciso IV, e § 3º.
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A própria Constituição Federal determina o tratamento diferenciado para as regiões

afetadas pela seca periódica, como no caso das regiões tratadas por este projeto de

lei.

A título de ilustração na região mineira da Sudene-Idene houve, nos últimos 15

anos, incríveis 10 decretos de calamidade pública por causa da seca. Nessa região

verifica-se o pior Índice de Desenvolvimento Humano - IDH -, e a mais baixa renda

“per capita” do Estado, equiparada à dos países subdesenvolvidos.

É sabido que o governo estadual tem como objetivo superar o quadro de

desequilíbrio inter-regional histórico, uma vez que as regiões que serão beneficiadas,

juntas, representam menos de 6% do PIB do Estado; em população representam

13% e em área somam mais de 30 % da superfície do Estado.

Utilizando as palavras do Governador Aécio Neves, no livro “Redução das

Desigualdades Regionais - Umas das Fases do Choque de Gestão”, comprovamos

sem contestações a dura realidade da população envolvida, que merece um

tratamento diferenciado, haja vista sua hipossuficiência: “Não há como falar em

equidade, igualdade e solidariedade, com redução da pobreza e respeito integral aos

direitos humanos, enquanto o Brasil for conivente com essa realidade responsável

por tão profundas disparidades sociais e econômicas. (...) A partir da convicção de

que nenhum Estado é mais rico que a mais pobre de suas regiões, Minas assumiu

com o Norte do Estado e com os Vales do Mucuri e do Jequitinhonha o compromisso

de promover mudanças radicais na estrutura econômica e social dessas regiões”.

O valor da taxa de outorga de água cobrada pelo Igam foge da realidade da

população rural da região do semi-árido, que teria sua produção agropecuária

totalmente inviabilizada, além de comprometer todo o seu patrimônio para ver

legalizado seu direito de acesso a um bem essencial à sua sobrevivência.

- 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 3.354/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comercial e Industrial de Curvelo - Acic.

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

Curvelo - Acic -, com sede no Município de Curvelo.

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

Sala das Reuniões, 20 de maio de 2009.

Doutor Viana

Justificação: A Associação Comercial e Industrial de Curvelo - Acic -, com sede na

Rua Pacífico Mascarenhas, 86 - 15º Andar, Bairro Centro, no Município de Curvelo, é

uma sociedade civil sem fins lucrativos e com duração indeterminada.

Essa entidade tem por finalidade, entre outras, sustentar e defender, perante o

poder público e onde quer que se faça necessário, os direitos, os interesses e as

reivindicações de seus associados; promover, por todos os meios ao seu alcance, a

perfeita união e solidariedade entre os seus associados.

Fundada em 17/3/32, a referida entidade cumpre todos os requisitos exigidos por

lei, pelo que faz jus ao título declaratório de utilidade pública.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.355/2009

Dispõe sobre a fila única para a cirurgia bariátrica no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criada a fila única para a cirurgia bariátrica no Estado.

Art. 2º - Ficará a cargo da Secretaria de Estado de Saúde a regulamentação desta

lei.

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

Sala das Reuniões, 20 de maio de 2009.

Gilberto Abramo

Justificação: O projeto em análise tem como objeto a criação da fila única para a

cirurgia bariátrica, a fim de atender à Portaria nº 492, do Ministério da Saúde, bem

como garantir o acesso da população de todo Estado à cirurgia, controlar e atualizar

constantemente a fila de atendimento e, assim, agilizar o atendimento.
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No Brasil, estima-se que de 80 a 100 mil mortes são decorrentes de doenças

associadas ao excesso de peso. Indivíduos com a chamada obesidade mórbida

apresentam grande risco de adoecer e morrer precocemente. Além disso, a qualidade

de vida destas pessoas é muito prejudicada.

A obesidade mórbida é hoje um problema de saúde pública, pois cada vez mais

pessoas sofrem dessa doença, e a operação é um tratamento específico para ela.

Conto, portanto, com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste projeto,

que com certeza proporcionará melhor atendimento aos cidadãos mineiros que tanto

necessitam de qualidade de vida.

- 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 3.356/2009

Proíbe a emissão de comprovantes em papéis termossensíveis no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibida no âmbito do Estado a emissão de quaisquer comprovantes

feitos em papéis termossensíveis.

Parágrafo único - A proibição de que trata o art. 1º desta lei abrange os

estabelecimentos comerciais e as instituições financeiras.

Art. 2° - Esta lei aplica-se apenas aos recibos, no tas fiscais, cupons fiscais e outros

documentos que necessitem da guarda do consumidor por um período superior a um

ano.

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 20 de maio de 2009.

Gilberto Abramo

Justificação: Esta proposição pretende resguardar os direitos do consumidor que,

ao efetuar diversas transações com bancos e outros estabelecimentos comerciais,

recebe comprovantes impressos em papel termossensível, que não tem a duração

que se espera de um comprovante de pagamentos ou registro de obrigações em

geral.
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Documentos que registram datas importantes, como os de compras, necessários

para contagem de prazo de garantia, devem ser legíveis e durarem por muito tempo.

É sabido que isso não acontece com o papel termossensível, usado em larga escala

por estabelecimentos em todo o Estado e, especialmente, por bancos.

Não se pode permitir que o consumidor tenha seu direito prejudicado pelo uso de

um papel que simplesmente se apaga com a exposição à luz ou com o passar do

tempo, sabendo que tais comprovantes, em regra, devem ser guardados por um

período não inferior a cinco anos, visto ser esse o prazo geral para prescrição.

Muitas vezes o consumidor, para se resguardar, opta por xerocopiar esse

comprovante, o que vai de encontro às disposições do Código de Defesa do

Consumidor, que sempre se coloca como guardião do consumidor, ser

hipossuficiente na relação de consumo.

Assim, diante dos fatos aqui expostos, esperamos contar com o apoio dos nossos

pares na aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do Consumidor para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.357/2009

Declara de utilidade pública o Lar dos Idosos Monsenhor Otaviano da Sociedade

São Vicente de Paulo, com sede no Município de Ladainha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lar dos Idosos Monsenhor Otaviano

da Sociedade São Vicente de Paulo, no Município de Ladainha.

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

Sala das Reuniões, 20 de maio de 2009.

Dinis Pinheiro

Justificação: O Lar dos Idosos Monsenhor Otaviano da Sociedade São Vicente de

Paulo, com sede no Município de Ladainha, é uma entidade civil sem fins lucrativos e

de duração por tempo indeterminado. Está registrado no Cartório do 2º Ofício de

Notas de Ladainha.

A entidade funciona regularmente há mais de dois anos e tem por finalidade abrigar

e manter idosos de ambos os sexos e proporcionar assistência material, moral,
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intelectual aos assistidos. Sua Diretoria é composta de pessoas idôneas, que não

percebem remuneração.

Diante do exposto, este parlamentar espera que seja aprovada a 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 3.358/2009

Declara de utilidade pública a Creche Irmã Fabíola, com sede no Município de

Santa Luzia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Creche Irmã Fabíola, com sede no

Município de Santa Luzia.

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

Sala das Reuniões, 20 de maio de 2009.

Dinis Pinheiro

Justificação: A Creche Irmã Fabíola, do Município de Santa Luzia, é uma entidade

civil sem fins lucrativos e de duração por tempo indeterminado.

A entidade funciona regularmente há mais de dois anos e tem por finalidade

amparar a infância e adolescência, proporcionando-lhes abrigo, alimentação,

educação, assistência médica etc. Sua Diretoria é composta de pessoas idôneas, que

não percebem remuneração.

Diante do exposto, este parlamentar espera que seja aprovada a 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 3.359/2009

Declara de utilidade pública o Lar dos Idosos Nossa Senhora Auxiliadora da

Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de Vespasiano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lar dos Idosos Nossa Senhora

Auxiliadora da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de

Vespasiano.

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

Sala das Reuniões, 20 de maio de 2009.

Dinis Pinheiro

Justificação: O Lar dos Idosos Nossa Senhora Auxiliadora da Sociedade São

Vicente de Paulo é uma entidade civil, sem fins lucrativos e com duração por tempo

indeterminado.

A entidade funciona regularmente há mais de dois anos e tem por finalidade a

prática da caridade cristã no campo da assistência social e da promoção humana.

Diante do exposto, este parlamentar espera que seja aprovada esta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.360/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores da Sapolândia, com sede

no Município de Guapé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Sapolândia, com sede no Município de Guapé.

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

Sala das Reuniões, 20 de maio de 2009.

Dinis Pinheiro

Justificação: A Associação dos Moradores da Sapolândia é uma entidade civil, sem

fins lucrativos e de duração por tempo indeterminado.

A entidade funciona regularmente há mais de dois anos e tem por finalidade a

filantropia, a proteção à família, infância, maternidade, adolescência e velhice. Sua

Diretoria é composta de pessoas idôneas, que não percebem remuneração.

Diante do exposto, este parlamentar espera que seja aprovada tal proposição, que

declara de utilidade a Associação dos Moradores da Sapolândia.
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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 3.361/2009

Declara de utilidade pública a Associação Mineira dos Produtores de Cachaça de

Qualidade - AMPAQ -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Mineira dos Produtores de

Cachaça de Qualidade - AMPAQ -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 20 de maio de 2009.

Dinis Pinheiro

Justificação: A Associação Mineira dos Produtores de Cachaça de Qualidade, com

sede em Belo Horizonte, é uma entidade civil sem fins lucrativos e com duração por

tempo indeterminado.

A entidade funciona regularmente há mais de dois anos e tem por finalidade

estabelecer e divulgar regras para a construção da identidade da cachaça de Minas,

resgatando a tradição, a cultura, os valores e o padrão mínimo de qualidade da

cachaça de alambique produzida em nosso Estado. Sua diretoria é composta de

pessoas idôneas que não percebem remuneração.

Diante do exposto este parlamentar espera que seja aprovada esta proposição.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.362/2009

Dá nova redação ao art. 2° da Lei n° 18.030, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe

sobre a distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS

pertencente aos Municípios.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O art. 2° da Lei n° 18.030, de 12 de jane iro de 2009, passa a vigorar com a

seguinte redação:
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“Art. 2° - Os valores decorrentes da aplicação dos percentuais relativos ao critério

"educação", de que trata o inciso V do art. 1°, ser ão distribuídos de acordo com o

Índice Municipal de Qualidade Educacional de cada Município, formado pelo Índice de

Qualidade Educacional do Ensino Fundamental e pelo Índice de Qualidade

Educacional do Ensino Médio da rede municipal, calculado nos termos do Anexo III

desta lei.

§ 1° - Os indicadores para o cálculo do Índice Muni cipal de Qualidade Educacional

serão definidos pela Secretaria de Estado de Educação.

§ 2° - Os índices formadores do Índice Municipal de  Qualidade Educacional de cada

Município, a que se refere o “caput”, serão calculados com base em critérios

estabelecidos em regulamento.”.

Art. 2° - O Anexo III da Lei n° 18.030, de 12 de ja neiro de 2009, passa a vigorar na

forma do Anexo desta lei.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

ANEXO

(a que se refere o art. 2° da Lei n° , de de de 200 9)

“ANEXO III

(a que se refere o art. 2° da Lei n° 18.030, de 12 de janeiro de 2009)

Índice Municipal de Qualidade Educacional - IQEi:

IQEi= 2/3 x IQEFi + 1/3 x IQEMi onde:

∑ IQEi

a) IQEi é o índicede qualidade educacional no Município “i”

b) IQEFi é o índice de qualidade de Ensino Fundamental no Município “i”

c) IQEMi é o índice de qualidade de Ensino Médio no Município “i”

d) ∑ IQEi é o somatório dos índices municipais de qualidade educacional de todos

os Municípios de Minas Gerais.”.

Sala das Reuniões, 20 de maio de 2009.

Dinis Pinheiro

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo dar nova redação ao art. 2° da Lei

n° 18.030, de 2009, que dispõe sobre a distribuição  da parcela da receita do produto

da arrecadação do ICMS pertencente aos Municípios. A referida lei, denominada “Lei
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do ICMS Solidário”, de autoria deste parlamentar e amplamente debatida nesta Casa,

deixou espaço para futuras discussões como, por exemplo, a forma adequada para a

implementação de políticas públicas que valorizem a qualidade do ensino, o que

constitui o objeto desta proposição. Buscamos neste projeto alterar os critérios para

definição do índice de participação dos Municípios na parcela de arrecadação do

ICMS com base na qualidade do ensino, e não mais no número de alunos atendidos.

Considerando-se que a matéria é extremamente técnica e sujeita a mudanças de

indicadores em nível nacional, propomos que a forma de mensurar essa qualidade

seja definida em regulamento.

Por entender que a proposição aprimora o critério de distribuição do ICMS

“Educação”, este parlamentar espera o apoio dos nobres pares desta Casa.

- 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 3.363/2009

Declara de utilidade pública a Sociedade Orquidófila de Lagoa Santa - Sols -, com

sede no Município de Lagoa Santa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Orquidófila de Lagoa Santa

- Sols -, com sede no Município de Lagoa Santa.

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

Sala das Reuniões, 20 de maio de 2009.

Sargento Rodrigues

Justificação: A Sociedade Orquidófila de Lagoa Santa - Sols -, em pleno e regular

exercício desde 27/8/2000 e com sede no Município de Lagoa Santa, é uma

sociedade civil de duração ilimitada, sem fins lucrativos, desvinculada de quaisquer

atividades de caráter partidário ou religioso.

A Sociedade Orquidófila de Lagoa Santa tem por finalidade reunir orquidófilos para

difundir a prática da orquidofilia, proporcionando os meios a seu alcance para o

aperfeiçoamento técnico e cultural, de acordo com as recomendações dos órgãos

especializados, visando assim à melhoria das culturas e coleções; promover estudos,

palestras e conferências, publicações e dar ampla divulgação de suas atividades aos
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seus associados, pelos devidos meios; organizar e manter biblioteca especializada

com publicações correlatas; organizar um calendário de eventos; manter intercâmbio

com entidades congêneres ou centros de pesquisa científica nacionais e estrangeiros;

apoiar e colaborar com as autoridades, entidades e campanhas que visem à

preservação do meio ambiente, evitando a sua degradação e devastação; realizar

exposições, seminários e mostras de orquídeas; instituir e apoiar campanhas

publicitárias alusivas à orquidofilia e estudos e controle de pragas e moléstias que

atacam as orquidáceas.

A Sols, com sede na Avenida Coronel Carlos Orleans e Bragança, nº 685, Bairro

Joá, em Lagoa Santa, pelo que se infere da leitura dos documentos anexados ao

processo é administrada por Diretoria constituída de pessoas idôneas e não

remuneradas pelo exercício dos cargos que ocupam.

Assim, por preencher os requisitos da Lei nº 12.972, de 1998, esperamos o apoio

dos nobres pares para a aprovação do projeto ora apresentado.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 3.846/2009, do Deputado Braulio Braz, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para regulamentação da Lei nº 17.949,

de 2008, que cria o Fundo de Apoio aos Militares do Estado de Minas Gerais. (- À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 3.847/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Bar e Restaurante Tip Top por seus 80 anos de

fundação. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 3.848/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para a criação

de centro de atendimento integral a crianças e adolescentes com dependência de

substâncias psicoativas. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 3.849/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para realização
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de estudos visando à ampliação da faixa etária dos jovens atendidos pelo Programa

Educacional de Resistência às Drogas - Proerd - e à ampliação da atuação desse

programa no Município de Cantagalo. (- À Comissão de Educação.)

Nº 3.850/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Defensor Público-Geral pedido de providências para implantação de

núcleos de apoio jurídico nas prefeituras, com a finalidade de facilitar o acesso da

população carente à Justiça. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 3.851/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Chefe do Detran-MG pedido de providências para realização

periódica de leilões de veículos recolhidos no pátio desse órgão em Montes Claros. (-

À Comissão de Transporte.)

Nº 3.852/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social, ao Procurador-Geral de Justiça e ao

Defensor Público-Geral pedido de providências para implantação de plantão

interinstitucional em Montes Claros, de forma a propiciar melhor atendimento aos

adolescentes em conflito com a lei nesse Município.

Nº 3.853/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar e ao Chefe da Polícia Civil

pedido de providências com vistas ao aumento do número de policiais no Município

de Pai Pedro.

Nº 3.854/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para o

investimento de recursos da Ação 1181 - Implantação e Manutenção de Núcleos de

Prevenção à Criminalidade e Cogestão com o Poder Público Municipal -, do

Programa 034 - Prevenção Social da Criminalidade -, para a promoção de ações de

prevenção social no Bairro Carapina, em Governador Valadares, visando à redução

da criminalidade.

Nº 3.855/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para o

investimento de recursos das Ações 1181 - Implantação e Manutenção de Núcleos de

Prevenção à Criminalidade e Cogestão com o Poder Público Municipal -, do
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Programa 034 - Prevenção Social da Criminalidade -, e 1183 - Fica Vivo - Controle de

Homicídios na Faixa Etária de 12 a 24 anos -, do Programa 034 - Prevenção Social

da Criminalidade -, para a ampliação da atuação do Programa Fica Vivo em

Governador Valadares, especialmente no Bairro Turmalina e áreas próximas, e em

Montes Claros.

Nº 3.856/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para realização

de estudos com vistas à ampliação da atuação do Programa Fica Vivo em Juiz de

Fora.

Nº 3.857/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente do Conselho Penitenciário do Estado pedido de

providências para que, na aplicação dos recursos da Ação 1080 - Transferência da

Gestão das Carceragens da Polícia Civil e Melhoria da Infraestrutura Física das

Unidades Prisionais -, do Programa 020 - Expansão, Modernização e Humanização

do Sistema Prisional -, destinados ao Triângulo, seja dada prioridade à reforma da

unidade prisional de Tupaciguara.

Nº 3.858/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar pedido de providências para

realização de estudos com vistas à construção de unidades dessa corporação em

localidades onde suas instalações ocupem imóveis alugados.

Nº 3.859/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar pedido de providências para

realização de estudos com vistas à elevação da Companhia Independente de

Ituiutaba a batalhão, com a consequente construção de sede própria.

Nº 3.860/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para realização

de estudos com vistas à criação, ao desenvolvimento e à manutenção de banco de

dados sobre homicídios no Estado. (- Distribuídos à Comissão de Segurança

Pública.)

Nº 3.861/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretária de Planejamento pedido de providências com vistas à
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realização de estudos para avaliar a necessidade da separação da Região

Jequitinhonha/Mucuri em regiões autônomas, em face da diversidade das áreas nela

incluídas. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 3.862/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Diretor-Geral do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste

de Minas pedido de providências para que seja dada ênfase às ações de melhoria da

captação e do manejo de água de chuva, de barramento e perenização de corpos de

água e de incentivo ao uso de sistemas de irrigação. (- À Comissão de Minas e

Energia.)

Nº 3.863/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja sugerida

ao Secretário de Desenvolvimento Econômico a busca de parcerias para implantação

de unidade de esmagamento no Médio Jequitinhonha, a fim de agregar valor à

produção regional de oleaginosas. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 3.864/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja sugerida

ao Secretário de Desenvolvimento Econômico a elaboração de estudos e a busca de

investidores para a implantação de um polo de fruticultura tropical irrigada, com

aproveitamento do potencial hídrico da Bacia Hidrográfica do Rio Jequitinhonha, e de

um polo de beneficiamento de granito no Vale do Jequitinhonha. (- À Comissão de

Assuntos Municipais.)

Nº 3.865/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja sugerida

ao Secretário de Agricultura a busca de parcerias para implantação de um perímetro

irrigado na região do Poção, próximo ao Município de Capitão Enéias.

Nº 3.866/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Agricultura e ao Presidente da Emater-MG pedido de

providências para o desenvolvimento de ações de apoio à retomada do cultivo do

algodão no Norte de Minas, com especial atenção para a agricultura familiar, nos

moldes do projeto que vem sendo implantado no Município de Catuti. (- Distribuídos à

Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 3.867/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Subsecretário de Atendimento às Medidas Socioeducativas pedido

de providências para a realização de estudos com vistas à ampliação das metas
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física e financeira da Ação 4362 - Aprimoramento e Ampliação da Gestão das

Medidas de Meio Aberto -, do Programa 004 - Atendimento às Medidas

Socioeducativas -, para a Região Rio Doce.

Nº 3.868/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências com vistas à

realização de pesquisa sobre a percepção dos policiais civis quanto ao processo de

integração de ações e informações entre os órgãos do sistema de defesa social. (-

Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 3.869/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Defensor Público-Geral pedido de providências com vistas à

implantação de núcleos jurídicos para atender aos presos nas unidades prisionais. (-

À Comissão de Administração Pública.)

Nº 3.870/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para a

realização de estudos com vistas à criação de canais efetivos de interação com

familiares de presos e entidades representativas e de proteção de direitos, à busca de

soluções conjuntas para as questões prisionais e ao fortalecimento do controle social,

a fim de coibir práticas abusivas, divulgar os méritos alcançados pelos

estabelecimentos penais e elaborar um diagnóstico do sistema prisional.

Nº 3.871/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para que seja

atribuída urgência à execução das metas física e financeira da Ação 1185 -

Transferência da Gestão das Carceragens da Polícia Civil e Melhoria da

Infraestrutura Física das Unidades Prisionais -, do Programa 020 - Expansão,

Modernização e Humanização do Sistema Prisional.

Nº 3.872/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja sugerido

ao Secretário de Defesa Social o investimento de recursos da Ação 1036 -

Modernização da Logística de Unidades Operacionais que Compõem as Áreas

Integradas -, do Programa 021 - Gestão Integrada de Defesa Social -, na melhoria

das condições operacionais das unidades da Polícia Civil em Governador Valadares.
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Nº 3.873/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja sugerida

ao Secretário de Defesa Social a destinação de recursos das Ações 1303 -

Renovação da Frota - e 4572 - Terceirização da Frota -, do Programa 021 - Gestão

Integrada de Ações e Informações de Defesa Social -, para aquisição de novos

veículos para as Polícias Civil e Militar em Municípios com população de até 20 mil

habitantes. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Do Deputado Tenente Lúcio em que solicita seja realizado seminário legislativo

para discutir o desenvolvimento turístico do Estado e, especialmente, propor a

atualização do Plano Mineiro de Turismo. (- À Mesa da Assembleia.)

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, senhoras e senhores parlamentares,

telespectadores da TV Assembleia. Caro Deputado Dalmo Ribeiro Silva, queria fazer

alguns comentários sobre a audiência pública que realizamos hoje na Comissão de

Saúde para tratar de um tema extremamente importante: a judicialização da saúde.

Tema complexo, difícil, que tem trazido tantos problema para a população brasileira,

especialmente para os clientes do SUS, mas também para os clientes atendidos fora

do SUS. E tem trazido também consequências muito desastrosas para o setor da

saúde no Brasil como um todo, envolvendo o Ministério da Saúde e as Secretarias de

Estado e Municipais de Saúde. Meu caro Presidente, queria dizer que essa reunião

foi sugerida pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão, que aqui se encontra. Tivemos a

presença de autoridades muito importantes, como a Desembargadora Vanessa,

representante do Tribunal de Justiça; do Dr. Gilmar, representante do Ministério

Público; do representante da Defensoria Pública do Estado; do representante dos

Conselhos Federal e Estadual de Saúde; da Dra. Gilmara, representando o Secretário

de Saúde Marcus Pestana. O tema vem crescendo em relevância, já que os recursos,

bastante expressivos, estão sendo gastos exatamente com essa judicialização da

saúde. Na verdade, o tema é meio difícil e complexo e quer dizer que as ações de

saúde poderiam ser efetuadas por clientela. Todavia, por algumas razões que

explicarei daqui a pouco - aliás, a mais importante talvez seja a questão dos recursos

-, deixam de ser realizadas. Não tendo guarida no sistema de saúde, os clientes do
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SUS se valem de processos fora dele, como ações judiciais. Então, entra aí a

questão do Ministério Público e do Judiciário, para que, em razão dessas medidas

judiciais, o atendimento seja feito obrigatoriamente.

Caro Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vamos encontrar-nos diante de situações

complexas e muito difíceis, envolvendo questões de toda ordem, desde a validade

desse processo, como, por exemplo: será que o paciente precisa realmente desse

medicamento? Não se trata apenas do uso de medicamentos, mas também da

utilização de procedimentos mais sofisticados na área da saúde e da medicina. Quero

lembrar que esses procedimentos são autorizados pelo Judiciário sem avaliações

prévias pelo menos no tocante a serem válidos. Para citar um exemplo, temos alguns

medicamentos prescritos por alguns médicos que ainda não estão autorizados pela

Anvisa no Brasil, e, portanto, não sabemos da sua validade, utilidade e qualidade.

Eles são autorizados pelo Judiciário sem qualquer posição de alguém do setor da

saúde e custam uma fortuna. Alguns chegam a custar mais de R$100.000,00 por mês

e são utilizados como se fossem medicamentos salvadores. Se o paciente não os

utilizar, naturalmente estarão condenados à morte. Essa é a situação que muitas

vezes se apresenta. Entendo até a posição do Juiz quando autoriza o uso desses

medicamentos ou procedimentos. Pois bem. Vemo-nos diante dessa situação. Um

exemplo: em Minas foram gastos, no ano passado, com medidas judiciais, só no uso

de medicamentos por essa via, R$42.000.000,00. Quero lembrar, Sr. Presidente,

Sras. Deputadas e Srs. Deputados, que esses não são recursos orçamentários, mas

extraorçamentários, e vão, de alguma maneira, prejudicar o total de recursos

utilizados pelo setor de saúde, porque de alguma área terão de ser retirados, e

naturalmente será do setor saúde. O Estado de São Paulo gastou nessa providência

R$500.000.000,00 no ano passado. É uma situação que vai se agravando. Existe

uma grande preocupação sobre ela, por isso debatemos a questão hoje, na

Comissão de Saúde.

Ouvimos, na Comissão, manifestações extremamente ponderadas, tanto da

Desembargadora Vanessa Verdolim quanto do Ministério Público, representado pelo

Dr. Gilmar. Também, depois de ouvirmos os Conselhos, a Associação Mineira de

Municípios e os Prefeitos representados pelo Prefeito Ângelo Roncalli, finalmente
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ouvimos um pronunciamento abrangente da Secretaria de Saúde, expressando uma

enorme preocupação e a sua grande dificuldade de lidar com a situação. Como isso

não está estabelecido, não é regra, ninguém sabe quem tem de pagar essa conta. Há

uma ação judicial, que é levada à Prefeitura, à Secretaria de Saúde ou ao Ministério

de Saúde. O remédio tem de ser utilizado, o procedimento tem de ser feito e isso

custa uma fortuna. Então quem deve pagar essa conta? O Prefeito às vezes se vê

com a maior dificuldade, por ter de pagar R$50.000,00 ou R$60.000,00 por mês, para

a utilização de um medicamento apenas, para um paciente apenas, e não tem

condições para isso. As Prefeituras já utilizam mais do que o preconizado pela

Emenda nº 29, que ainda não foi regulamentada. Então estão utilizando mais de 15%

dos seus recursos orçamentários na saúde e ainda estão com essa dificuldade,

acrescentada a sua situação extremamente difícil de ter de usar os seus recursos

para atender a dificuldades como essa. Depois de uma discussão muito proveitosa,

em que as questões foram expostas com clareza, o Judiciário entende que a

Constituição prevalece sobre qualquer lei, e a sua universalidade e integralidade

prevê, portanto, o uso de todo procedimento ou medicamento de qualquer espécie a

qualquer custo. É claro que não é esse o entendimento que se deve fazer. Não quero

evidentemente ensinar nada ao Judiciário nem ao Ministério Público, mas a

ponderação que se tem de fazer é dos limites impostos por uma realidade

orçamentária nos três níveis de governo. Não pode uma ação judicial prevalecer

acima das necessidades da maioria da população brasileira, que tem de se utilizar de

medicamentos de custo barato, com procedimentos pagos pela tabela do SUS, que

são baixíssimos. Então é uma grande incoerência o Brasil não oferecer, Sr.

Presidente, uma condição de saúde pelo menos razoável para a grande parte da sua

população, mas, por outro lado, oferecer medicamentos excepcionais caríssimos para

o uso de uma ínfima minoria. Sei que essa minoria necessita do medicamento, tem o

estado de saúde absolutamente grave - não vamos aqui questionar essa situação -,

mas é preciso que critérios sejam estabelecidos, que haja a regulamentação desses

medicamentos pela Anvisa. Um medicamento, para ser usado no Brasil, tem de ter

autorização da Anvisa. E isso acontece hoje. A medida judicial passa por cima da

autorização da Anvisa para esses medicamentos.
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Então, é uma situação que, no meu modo de entender, em condições normais,

chegaria à ilegalidade. Esse medicamento é ilegal. Como um medicamento que é

ilegal pode ser autorizado pelo Judiciário? Parece-me que há aí uma grande

incoerência ocorrendo em nosso país.

Também precisamos compreender, Sr. Presidente, para que prescrever-se um

medicamento considerado de uso excepcional, de uso raro, caríssimo, mesmo

credenciado pela Anvisa, a vigilância sanitária do País. Não teríamos alternativa a

ele? É esse que tem de ser usado e pronto? Não. Seria necessária, portanto, a

utilização de protocolos elaborados tanto pelo Ministério da Saúde quanto pelas

Secretarias Estaduais de Saúde para saber se esse medicamento pode ser utilizado.

Se o medicamento está legalizado, pode ser autorizado, mas o seu preço inviabiliza o

uso. Será que não há alternativa para ele? Sim. Muitas vezes existem alternativas tão

boas quanto aquela, e mais baratas.

Essas questões não são levadas em consideração. Como não levá-las em

consideração num país como o nosso, num sistema de saúde tão pobre como o

nosso? Naturalmente, temos de criar - é o que está sendo feito, por isso está sendo

realizada esta reunião - mecanismos, uma situação favorável para que os protocolos

feitos por especialistas, com capacitação indiscutível para essas questões, definam

os medicamentos e os procedimentos.

Mas, Sr. Presidente, mesmo diante da gravidade da situação que vivemos nessa

área, a nossa reunião nos deu um alento bem especial, diria até, de maneira

surpreendente. Presenciamos lá, meu caro Deputado Rêmolo Aloise, uma posição

convergente, que caminha para um consenso, envolvendo diversos segmentos -

Ministério Público, Poder Judiciário, usuários do sistema, representados ali pela

população, pelos conselhos, Municípios e Defensoria Pública -, para harmonizar uma

situação tão importante, tão complexa como essa, sem ferir a Constituição,

naturalmente, e atendendo aos anseios da população brasileira. É preciso também

haver uma decisão.

Lembro-me de quando fui Presidente do Inamps há alguns anos, quando ele ainda

existia. O Ministro da Saúde era o Prof. Adib Jatene, e, algumas vezes, víamos a

seguinte situação: o paciente tratado no exterior chegava ao Brasil com uma conta
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trazida de lá de alguns milhares ou mesmo milhões de dólares: US$1.000.000,00,

US$500.000,00, US$2.000.000,00. O Inamps e o Ministério da Saúde tinham de

pagar aquela conta. A pessoa dizia que tinha ido fazer uma cirurgia cardíaca em

Cleveland, nos Estados Unidos, que havia custado US$1.000.000,00. Apresentava a

conta, e o Ministério da Saúde tinha de pagar. E pagava. Dizia que tinha feito um

transplante de fígado na França, que havia custado US2.000.000,00, e o Ministério

tinha de pagar. O Ministro Jatene, sabiamente, com a autoridade e o bom senso que

tem, disse que a partir daquela data não se pagavam mais aquelas contas. Então,

baixou uma portaria coibindo o pagamento daqueles procedimentos, pois não era

possível.

Se fôssemos entender o que é a Constituição, isso poderia ser feito hoje. Então,

precisou-se dessa sábia decisão do Ministro Adib Jatene proibindo uma situação

injusta como essa, porque acabava com os recursos da saúde, penalizando a grande

maioria da população brasileira.

Diante do que aconteceu, podemos ter o alento de que a situação poderá caminhar

para uma solução bastante razoável. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito

obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia, nesta semana a

comissão especial designada pelo Presidente desta Casa, tão bem presidida pelo

nosso colega Deputado Sebastião Helvécio, realizou mais uma audiência pública

para discutir os impactos da crise econômica no campo, tratando especificamente dos

reflexos na agricultura e na pecuária. Essa audiência ouviu representantes de

segmentos expressivos da economia mineira, que tem o campo como base

econômica, e durou quase 6 horas, com amplos debates. Hoje estou aqui porque

considerei esse um dos eventos mais proveitosos do ponto de vista de análise da

economia mineira, que tem na agricultura e na pecuária um dos pilares fundamentais

não apenas para a vida econômica, mas também para a vida social e cultural do

nosso Estado.
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Quero, desta tribuna, tratar de aspectos que considero relevantes. O primeiro deles

é óbvio, principalmente para um Estado exportador não apenas na área de

mineração, mas também do agronegócio. A crise trouxe impactos negativos para os

setores da cafeicultura, sucroalcooleiro, leiteiro, enfim, tanto para a agropecuária

como para a agricultura.

É muito interessante que todos os segmentos representados na audiência já

mencionavam que a situação estava complexa mesmo antes da crise, ou seja, as

dificuldades foram ampliadas, e não simplesmente criadas. Muitos setores

reivindicaram com ênfase a participação dos governos estadual e federal para

equacionar, ou pelo menos para atenuar, os impactos da crise, revelando o papel

central do Estado quanto à harmonização do convívio econômico e social, deixando

muito claro que essa é uma crise do neoliberalismo, é uma crise daqueles que

sempre defenderam o mercado como bezerro de ouro, como aquela instância que

tudo resolveria em benefício da sociedade. Não! O Estado continua tendo um papel

fundamental, e hoje segmentos importantes até do agronegócio reconhecem a

importância da presença do Estado em vários níveis para equacionar ou atenuar os

impactos da crise.

A primeira constatação foi que a nossa produção supera o consumo interno e que,

obviamente, boa parte dessa produção é destinada à exportação, que está sofrendo

uma queda em função da retração econômica internacional. Isso nos impõe uma

necessidade básica, qual seja a de buscarmos ampliar o consumo interno e não

ficarmos reféns da pauta exportadora. Isso exige, obviamente, uma melhor e maior

distribuição de renda para que a população possa consumir aqueles produtos

oriundos da agropecuária. E aqui vão elogios ao governo Lula, porque foram

exatamente as políticas redistributivas do governo federal, principalmente o programa

Bolsa Família, o aumento real do salário mínimo e o benefício da prestação

continuada, que serviram como verdadeiro colchão para atenuar os impactos da crise

porque, como revelam os dados publicados pela imprensa hoje, mesmo no auge da

crise, a pobreza está diminuindo no nosso país.

Mas o fato é que temos de diversificar nossa pauta do campo. Ou seja, não

podemos simplesmente priorizar um segmento exportador. Eis aí a importância da
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valorização cada vez maior da chamada agricultura familiar, porque é a agricultura

familiar que coloca o alimento na mesa do trabalhador.

Outro ponto bastante importante é que a nossa pauta de exportação ainda está em

um nível bastante primário, ou seja, não há uma agregação de valor. Em relação ao

café, nosso Deputado Vanderlei Jangrossi, que tão bem preside a Comissão de

Política Agropecuária, me passou algumas informações relevantes. O preço mínimo

hoje, que aliás considero muito baixo, gerando descontentamento dos cafeicultores, é

de R$261,69 a saca. Agregado valor e na ponta da cadeia de consumo, com o café

moído, torrado e bebido, cada saca de R$261,69 poderia gerar um valor agregado de

até R$10.000,00. Apenas 22% da agricultura compõe a chamada agroindústria, 40%

está na base primária. Isso vale para o café, para o leite. Sabemos que o valor

agregado ao leite pode também ampliar a lucratividade daqueles que vivem dele.

Sabemos que, no caso da fruticultura, se você agrega valor, tem um maior e melhor

nível de competitividade e de equilíbrio nas relações econômicas. Por isso, temos de

resgatar o papel do BDMG. Ele precisa ser mais ousado quanto a ampliar linhas de

financiamento para que os pequenos empresários e os médios produtores do campo

disponham de um recurso destinado exatamente a uma melhora tecnológica, a uma

agregação de valor, a uma agroindústria familiar ou cooperativa.

Outro aspecto importante diz respeito à redução dos custos. Se há uma diminuição

das exportações no plano internacional, é necessário, também, que haja maior

competitividade da nossa produção. Além disso, para redução de custos, é

fundamental tanto a logística, que envolve o escoamento, as estradas, os ramais

ferroviários - e nisso tanto o governo estadual quanto o federal podem e devem

ajudar mais - quanto o enfrentamento da questão tributária. Infelizmente, no Brasil, o

Congresso ainda não realizou e não aprovou uma reforma tributária.

Vivemos ainda sob a égide de uma verdadeira guerra fiscal. Nessa audiência, o

foco principal foi o setor sucroalcooleiro, que expôs suas reivindicações. Aqui em

Minas há uma carga tributária de 25% sobre o álcool; em São Paulo, essa carga é de

12%. Para quem está em São Sebastião do Paraíso e imediações da divisa, muitas

vezes é melhor fazer o abastecimento do veículo a alguns quilômetros, no Estado de

São Paulo. E olha que estamos falando de um combustível limpo. Essa é uma
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discussão mundial. Ontem mesmo o Presidente Barack Obama adotou uma medida

importante nos Estados Unidos, firmando um compromisso para redução em até 40%

da emissão de gases para amenizar o efeito-estufa. Cada carro daquele país terá de

consumir menos. Para isso, existe previsão de investimento em tecnologia. Portanto,

enfrentar a questão tributária em Minas é importante, assim como melhorar a

logística.

Tudo isso nos leva à seguinte conclusão, como já discutimos a propósito do setor

minerário e também do agropecuário: é fundamental rever as diretrizes da política

macroeconômica de Minas Gerais e o tipo de desenvolvimento econômico do Estado;

diversificar nossas atividades econômicas; estimular o desenvolvimento regional

associado às vocações de Minas e à agricultura familiar; reduzir o custo de nossa

produção; haver mais agilidade nos processos de licenciamento, sem prejuízo do

rigor ambiental tão necessário para o desenvolvimento sustentável; reduzir a carga

tributária; agregar valor por meio de linhas de financiamento do BDMG; apresentar

melhor equilíbrio entre a pauta exportadora e a pauta dirigida para o consumo interno;

melhorar o nível de renda em Minas; promover uma melhor distribuição de renda;

ampliar o escopo das políticas sociais para que o mineiro tenha também melhores

condições de estimular o consumo interno, buscando, quem sabe, equilibrar o déficit

em função da queda das nossas exportações; sobretudo, é preciso não ficar refém da

exportação de “commodities” primárias. A comissão da crise, ouvindo os segmentos,

vem construindo uma visão de mudança da economia mineira, com propostas bem

objetivas.

Nesse ponto, termino por onde comecei. Para mediar esses interesses, são

necessárias decisões políticas tomadas pelo poder público - pelo governo, pela

Assembleia Legislativa. Nesse caso, é fundamental a mediação de interesses, porque

os segmentos, em geral, para reduzir custos, querem diminuir a carga tributária.

É importante, também, a desoneração e a redução da carga tributária. Mas, para

ampliar o consumo interno, para investir mais em ciência e tecnologia, para ampliar

as linhas de financiamento, é preciso também arrecadação, a fim de não incorrermos

num discurso demagógico. É necessário reduzir imposto de todo produto e ampliar

investimento social em todos os segmentos. Ora, de onde esses recursos sairão?
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Assim, é preciso uma mediação de interesses. Usando o jargão, Deputado Ademir

Lucas, temos de analisar quem tem gordura para queimar. Houve muitas áreas em

que, às vezes, o custo de produção era um, mas a venda era feita com um valor de

50% a 60% acima do custo de produção. Quando esse custo cai, o empresário vai

em cima do Estado. Agora, a crise atinge todos, não só o grande produtor, mas

também o catador de latinha. O preço da latinha era R$4,00 o quilo, mas hoje o

catador de material reciclável recebe R$1,00. Então, esse segmento lá da ponta está

sendo prejudicado também. A Deputada Rosângela Reis é muito atuante na nossa

área siderúrgica e metalúrgica e sabe que aquele que está com o emprego ameaçado

vê a corda arrebentando em seu salário mensalmente.

Assim, precisamos ouvir todos esses segmentos e buscar uma mediação, um

equilíbrio para que o Estado atue não para quem grita mais, mas numa perspectiva

de desenvolvimento que reposicione o nosso Estado diante da crise e também

promova maior justiça social. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

Questões de Ordem

O Deputado Ademir Lucas - Sr. Presidente, verifica-se que há seis Deputados no

Plenário. Não é possível continuar a reunião dessa forma. Ontem mesmo, quando o

Deputado Weliton Prado presidia reunião, ele colocou em votação um requerimento.

O Deputado Vanderlei Miranda questionou a aprovação do requerimento em função

do número de Deputados. Creio não ser possível continuar dessa forma. Esta Casa

tem de funcionar corretamente. Está havendo manifestação de alguns descontentes.

Não podemos ficar com a imagem arranhada dessa forma. Não é possível continuar

os trabalhos com seis Deputados. Solicito, portanto, o encerramento desta reunião.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, já é tradição, até do ponto de vista

regimental, que, durante este expediente, todos os oradores têm o direito de falar, de

utilizar o seu tempo. Se o Deputado Ademir Lucas não retirar a sua solicitação,

requereremos a recomposição de quórum. Faço um apelo para que o Deputado retire

a sua solicitação a fim de continuarmos a nossa explanação e para que os Deputados

inscritos façam uso da palavra.
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O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Informo ao Deputado Weliton Prado

que a questão de ordem do Deputado Ademir Lucas é regimental, uma vez que V.

Exa. não estava com a palavra ainda. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que

proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Ademir Lucas) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 13 Deputados. Portanto, não há

quórum para a continuação dos trabalhos.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária

de logo mais, às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a

ordinária de amanhã, dia 21, 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 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/5/2009

Às 9h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo e

Vanderlei Miranda, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o

Deputado Carlos Gomes. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a

discutir, em audiência pública, o direito fundamental à moradia e os contratos de

financiamento habitacional da Caixa Econômica Federal. A Presidência interrompe a

1ª Parte da reunião para ouvir as Sras. Isabel Flores, advogada dos mutuários da

Caixa Econômica Federal, e Giêdra Cristina Pinto Moreira, Defensora Pública-Chefe

Substituta da União no Estado, que são convidadas a tomar assento à mesa. A

Presidência concede a palavra ao Deputado Carlos Gomes, autor do requerimento

que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a

palavra às convidadas 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. Registra-se a presença do Deputado João Leite.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
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votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos do Deputado Durval Ângelo (4) em que solicita seja

encaminhada à Sra. Giêdra Cristina Pinto Moreira, Defensora Pública-Chefe

Substituta da União, cópia das notas taquigráficas das reuniões ordinária do dia

6/5/2009 e extraordinária do dia 14/5/2009; seja encaminhada ao Ministério Público

da União e ao Diretor do Foro da Justiça Federal cópia das notas taquigráficas desta

reunião; seja encaminhada à Presidência da Caixa Econômica Federal cópia das

notas taquigráficas desta reunião, ressaltando a ausência do representante da

instituição neste debate, que discutiu a situação dos mutuários habitacionais do

Estado; seja realizada visita ao Superintendente da Regional Centro de Minas da

Caixa Econômica Federal para obter esclarecimentos sobre a situação dos mutuários

dessa instituição que perderam ou estão na iminência de perder seus imóveis

financiadas pelo banco. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 18 de maio de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Adalclever Lopes - Gil Pereira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.823/2007

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Mosconi, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Conferência São Vicente de Paulo com sede

no Município de Silvianópolis.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2007 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 1.823/2007 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Conferência São Vicente de Paulo com sede no Município de Silvianópolis.

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. 36 determina, em seu

inciso III, que seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou

equivalentes não percebem remuneração, vantagem nem benefício, direta ou

indiretamente, por nenhuma forma nem título; e, no inciso IV, que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

preferencialmente vinculada à Sociedade de São Vicente de Paulo e com sede e

atividades no Município de Silvianópolis, registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social, ou a entidade pública.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos a

Emenda nº 1, redigida ao final deste parecer, para alterar a denominação da

entidade, modificada por ocasião da alteração estatutária de 19/4/2009.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 1.823/2007 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 São Vicente de Paulo

com sede no Município de Silvianópolis.”.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Ademir Lucas - Delvito

Alves.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.953/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Deficientes Físicos de Bom Despacho

– Adefis - BD –, com sede no Município de Bom Despacho.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/12/2008 e distribuída a esta

Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,

constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.953/2008 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Deficientes Físicos 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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da Associação, o parágrafo único do art. 17

determina que as atividades de seus Diretores e Conselheiros não são remuneradas;

e o art. 38 prevê que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a instituição de fins não econômicos ou de fins idênticos ou semelhantes,

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.953/2008.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Padre João - Delvito

Alves.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.009/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Amar e Renascer - Aamar -, com sede no Município de

Itamarandiba.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/2/2009 e encaminhada a

esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.009/2009 objetiva declarar de utilidade pública a Associação

Amar e Renascer, com sede no Município de Itamarandiba.

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

sejam declaradas de utilidade pública estão elencados no art. 1º da Lei nº 12.972, de

1998.

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

exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a entidade foi

constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica e sua diretoria é

formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 5º do estatuto da Associação determina que nenhum

membro ocupante dos cargos administrativos, ou seja, da Diretoria, do Conselho

Fiscal e do Conselho Consultivo, será remunerado; e o art. 47 preceitua que, no caso

de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

localizada no Município de Itamarandiba, registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social.

Esclareça-se que a emenda apresentada na parte conclusiva tem por objetivo

corrigir o nome da entidade, de acordo com a forma consignada no art. 1º do seu

estatuto.
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Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.009/2009 com a Emenda nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Amar e Renascer de

Apoio a Toxicômanos e Alcoólatras - Aamar -, com sede no Município de

Itamarandiba.”.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Ademir

Lucas - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.231/2009

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto de lei em tela visa a declarar

de utilidade pública o Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social de

Coronel Fabriciano - CMSDS -, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

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

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada,

cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua

o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.231/2009 objetiva declarar de utilidade pública o Conselho

Municipal de Segurança Pública e Defesa Social de Coronel Fabriciano, entidade civil

de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como finalidade colaborar com as

questões de defesa social, especialmente as ligadas à prevenção criminal.

Constitui, pois, um canal privilegiado pelo qual as autoridades policiais e de órgãos

do sistema de defesa social poderão ouvir a comunidade, contribuindo para que as

instituições estaduais operem em vista das suas aspirações.

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

utilidade pública.
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Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.231/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2009.

Rômulo Veneroso, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.256/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Recuperação e Proteção Ambiental de

Minas Novas - Arpa-MN -, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/4/2009 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 3.256/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Recuperação e Proteção Ambiental de Minas Novas - Arpa-MN.

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. 40 que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, legalmente constituída, para ser aplicado em benefício do interesse

público; no art. 41, que os seus Diretores e Conselheiros não serão remunerados,

sendo-lhes vedado o recebimento de bonificações ou vantagens.
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Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.256/2009.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Delvito

Alves - Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.259/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

escopo instituir o Dia Mineiro do Leoísmo.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 30/4/2009, 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 3.259/2009 tem por escopo instituir o Dia Mineiro do Leoísmo, a

ser celebrado, anualmente, no dia 1º de dezembro.

Segundo a Constituição da República, à União compete legislar privativamente

sobre as matérias em que predomina o interesse nacional, relacionadas no art. 22; e,

aos Municípios, sobre assuntos de interesse local, conforme preceitua o seu art. 30, I.

A competência do Estado está consagrada no § 1º do art. 25, que lhe reserva as

matérias que não se enquadram no campo privativo da União nem 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.
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Embora não haja óbice à aprovação do projeto de lei em análise, apresentamos a

Emenda nº 1, redigida ao final deste parecer, a fim de, por sugestão do Deputado

Ademir Lucas, dar nova redação ao art. 1º da proposição, adequando-o à técnica

legislativa.

Conclusão

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

legalidade do Projeto de Lei nº 3.259/2009 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica instituído o Dia Mineiro do Leoísmo, a ser celebrado no dia 1º de

dezembro.”.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Sebastião Costa - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.261/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública o Projeto Esporte Solidário, com sede no Município de Viçosa.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 30/4/2009, vem a matéria a esta Comissão,

para exame preliminar dos aspectos referentes à juridicidade, à constitucionalidade e

à legalidade, conforme dispõe o art.188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.261/2009 pretende declarar de utilidade pública o Projeto

Esporte Solidário, com sede no Município de Viçosa.

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
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constituída e funciona há mais de um ano, e tem personalidade jurídica e sua diretoria

é formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelos respetivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o § 2º do art. 1º do seu estatuto determina que o exercício

dos cargos da diretoria será inteiramente gratuito; e o § 1º do art. 65 preceitua que,

em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição

de caráter amador sem fins lucrativos, com sede no Município de Viçosa.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.261/2009.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Ademir

Lucas - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.262/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária, Filantrópica, Educativa,

Beneficente e Evangélica do Bairro Jardim Terezópolis, com sede no Município de

Betim.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/4/2009 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 3.262/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária, Filantrópica, Educativa, Beneficente e Evangélica do Bairro

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da Associação determina no art. 34, § 2º, que os

seus dirigentes e Conselheiros não serão remunerados, sendo-lhes vedado o

recebimento de lucro, dividendos e bonificações; e no art. 35 que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com

personalidade jurídica e registrada no Conselho Municipal ou Nacional de Assistência

Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.262/2009.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ademir Lucas - Delvito

Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.264/2009

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 Cultural Comunitária de Santa Rita de Jacutinga,

com sede nesse Município.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 30/4/2009, vem a matéria a esta Comissão

para exame preliminar dos aspectos referentes à juridicidade, constitucionalidade e

legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.264/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Cultural Comunitária de Santa Rita de Jacutinga.

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

sejam declaradas de utilidade pública estão elencados no art. 1º da Lei nº 12.972, de

1998.
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Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o atendimento às

exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a entidade foi

constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica e sua Diretoria

é formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o § 3º do art. 29 (ver alteração de 4/6/2007) do estatuto da

Associação determina que o exercício dos cargos dos conselhos de administração,

deliberativo e fiscal será inteiramente gratuito; e o art. 41 preceitua que, no caso de

sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a uma instituição

filantrópica municipal.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.264/2009.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ademir Lucas - Delvito

Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.265/2009

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 o Conselho de Desenvolvimento Comunitário do

Amante Só, com sede no Município de Santa Rita de Jacutinga.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/4/2/2009 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 3.265/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Amante Só, com sede no Município de

Santa Rita de Jacutinga.

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

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
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Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 8º

determina que as atividades de seus Diretores, Conselheiros, instituidores e

associados não serão remuneradas; e o art. 31 prevê que, na hipótese da sua

dissolução do Conselho, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere do Município, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.265/2009.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Padre João - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.268/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Conceição do

Rio Verde - Apae de Conceição do Rio Verde, com sede nesse Município.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 30/4/2009, vem a matéria a esta Comissão,

para exame preliminar dos aspectos referentes à juridicidade, à constitucionalidade e

à legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.268/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais de Conceição do Rio Verde.
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Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento no Estado

sejam declaradas de utilidade pública estão listados no art. 1º da Lei nº 12.972, de

1998.

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

exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a entidade foi

constituída e funciona há mais de um ano, e tem personalidade jurídica e sua diretoria

é formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o § 2º do art. 14 do seu estatuto determina que o exercício

dos cargos da diretoria executiva, dos conselhos fiscal e administrativo será

inteiramente gratuito; e o parágrafo único do art. 46 preceitua que, no caso de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidades congêneres, com

personalidade jurídica, registradas no Conselho Nacional de Assistência Social ou a

entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.268/2009.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ademir Lucas - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.271/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Maria Lúcia Mendonça, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Instituição Herman Douglas Gonçalves Peres

Costa - Amigos da Vida, com sede no Município de Machado.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 1º/5/2009 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 3.271/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Instituição Herman Douglas Gonçalves Peres Costa - Amigos da Vida, com sede no

Município de Machado.

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 vantagens, a qualquer título. Além disso, o art.

45 estabelece que, na hipótese de dissolução da instituição, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade de benemerência social, sediada no

Município de Machado.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.271/2009.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.273/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Tubalina – AMBT –, com sede no Município de Uberlândia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 1º/5/2009 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 3.273/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Bairro Tubalina, 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 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. 23 determina que os

cargos de direção não serão remunerados; e o art. 52 prevê que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

registrada no Conselho Nacional ou Municipal de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.273/2009.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Padre João - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.274/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

utilidade pública a Corporação Musical Maestro Olivier Braga, com sede no Município

de Dom Joaquim.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 1/5/2009, vem a matéria a esta Comissão,

para exame preliminar dos aspectos referentes à juridicidade, à constitucionalidade e
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à legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.274/2009 pretende declarar de utilidade pública a Corporação

Musical Maestro Olivier Braga, com sede no Município de Dom Joaquim.

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 respetivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 33 do seu estatuto prevê a não remuneração dos

seus dirigentes e Conselheiros; e o art. 37 preceitua que, em caso de sua dissolução,

o patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere, ou a qualquer

outra sem fins lucrativos, com personalidade jurídica, que esteja registrada nos

órgãos competentes e localizada no Município de Dom Joaquim.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.274/2009.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Delvito

Alves - Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.275/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Gomes, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Artesãos de Felizburgo - Felizarte -,

com sede no Município de Felizburgo.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 1º/5/2009 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 3.275/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Artesãos de Felizburgo.

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. 29 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. 33 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, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.275/2009.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Padre João - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.276/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Gomes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Federação das Associações Comerciais e

Empresariais do Estado de Minas Gerais - Federaminas -, com sede no Município de

Belo Horizonte.



____________________________________________________________________________
989

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 1º/5/2009 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 3.276/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais,

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.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 45 determina que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição

ou fundação legalmente constituída, de objetivo cultural ou assistencial; e o art. 51

veda a remuneração dos membros de sua administração, assim como de suas

regionais, pelo exercício dos cargos para os quais foram eleitos ou indicados.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.276/2009.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Padre João - Delvito

Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.278/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública o Grupo Cultural Nuc, com sede no Município de Belo Horizonte.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 1º/5/2009, vem a matéria a esta Comissão,

para exame preliminar dos aspectos referentes à juridicidade, à constitucionalidade e

à legalidade, conforme determina o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.278/2009 pretende declarar de utilidade pública o Grupo

Cultural Nuc, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

sejam declaradas de utilidade pública estão 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, não remuneradas pelo exercício do cargo.

Note-se que o estatuto da entidade determina no parágrafo único do art. 11 do seu

estatuto que os seus Conselheiros e Diretores não são remunerados; e no art. 28

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

outra pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei nº 9.790, de 1999, que dispõe

sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – Oscips –, preferencialmente

que tenha o mesmo objetivo social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.278/2009.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Padre João - Delvito

Alves.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.279/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Deiró Marra, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Conselho Central Unaí da Sociedade de São Vicente

de Paulo, com sede no Município de Unaí.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 1º/5/2009 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 3.279/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho Central Unaí da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no

Município de Unaí.

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. 39, incisos II e III,

respectivamente, que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros, associados,

instituidores, benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas; e que, na hipótese

de sua dissolução ou extinção, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, preferencialmente vinculada à Sociedade de São Vicente de Paulo, com

sede e atividades preponderantes no Estado, de preferência no Município, registrada

no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.279/2009.
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Sala das Comissões, 19 de maio de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Padre João - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.280/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a instituição denominada Transplantes pela Vida

em Minas Gerais – Transvida - MG –, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 1º/5/2009 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 3.280/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

instituição denominada Transplantes pela Vida em Minas Gerais, 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. 33 que as

atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas, sendo-lhes

vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e no art. 36,

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

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.
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Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.280/2009.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Padre João - Delvito

Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.285/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Associação Grupo Unidos para Crescer de Pequenos Produtores

Rurais da Fazenda Campo Belo, com sede no Município de Campina Verde.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/5/2009 e encaminhada a

esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à juridicidade, à

constitucionalidade e à legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.285/2009 objetiva declarar de utilidade pública a Associação

Grupo Unidos para Crescer de Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Campo

Belo, com sede no Município de Campina Verde.

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

sejam declaradas de utilidade pública estão listados no art. 1º da Lei nº 12.972, de

1998.

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

exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a entidade foi

constituída e funciona há mais de um ano e tem personalidade jurídica e sua diretoria

é formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 25 do seu estatuto determina que o exercício dos

cargos da diretoria executiva e do conselho fiscal será inteiramente gratuito; e o art.

28 preceitua que, no caso de sua dissolução, se procederá de conformidade com o

art. 61 do Código Civil Brasileiro.
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Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.285/2009.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Padre João - Delvito

Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.286/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Grupo Raiz de Jessé, com sede no

Município de Uberlândia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/5/2009 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 3.286/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Grupo Raiz de Jessé, 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 e funciona há mais de

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

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 12

veda a remuneração dos cargos de diretoria e do conselho fiscal, bem como as

atividades de seus sócios; e o art. 30 prevê que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, qualificada nos

termos da Lei Federal nº 9.790, de 1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas
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jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade

Civil de Interesse Público – Oscips –, registrada no Conselho Nacional de Assistência

Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.286/2009.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ademir Lucas - Delvito

Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.287/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Clube Filatélico e Numismático de Uberlândia, com

sede no Município de Uberlândia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/5/2009 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 3.287/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Clube Filatélico e Numismático 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, 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. 33 prevê que, na hipótese

de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere
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ou com o mesmo fim; e o art. 37 determina que os membros do conselho diretor e do

conselho fiscal não têm direito a remuneração.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.287/2009.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Padre João - Delvito

Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.289/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública o Esporte Clube Conceição, com sede no Município de

Conceição do Mato Dentro.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/5/2009 e encaminhada a

esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à juridicidade, à

constitucionalidade e à legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.289/2009 objetiva declarar de utilidade pública o Esporte

Clube Conceição, com sede no Município de Conceição do Mato Dentro.

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

sejam declaradas de utilidade pública estão elencados no art. 1º da Lei nº 12.972, de

1998.

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

exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a entidade foi

constituída e funciona há mais de um ano e tem personalidade jurídica e sua diretoria

é formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o “caput” do art. 2º do seu estatuto determina que o

exercício dos cargos da diretoria e dos conselhos fiscal e deliberativo será

inteiramente gratuito; e a alínea “c” desse dispositivo preceitua que, no caso de sua



____________________________________________________________________________
997

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituições de caridade do

Município de Conceição do Mato Dentro.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.289/2009.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Padre João - Delvito

Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.315/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Instituto de Artes Lagar, com sede no Município de

Uberlândia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/5/2009 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 3.315/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto de Artes Lagar, 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 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. 12, parágrafo

único, que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros e associados não serão

remuneradas; e no art. 31 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
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remanescente será destinado a entidade juridicamente qualificada, preferencialmente

que tenha o mesmo objetivo social, e registrada no Conselho Nacional de Assistência

Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.315/2009.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Padre João - Ademir

Lucas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 900/2007

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o Projeto de Lei nº 900/2007 “dispõe sobre

disponibilização de informações pelas empresas de telefonia celular no Estado de

Minas Gerais”.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Compete agora a esta Comissão emitir parecer sobre o mérito da proposição, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, XV, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe, tanto em sua forma original quanto na forma do

Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, tem por

objetivo permitir que a polícia, no curso de investigações criminais, tenha acesso a

informações sobre a localização de aparelhos de telefonia móvel pertencentes a

pessoas objeto da inquirição referida. O escopo da proposição preconiza ainda

permitir que as autoridades competentes possam localizar pessoas em situação de

perigo.

A proposição sob análise traz em seu bojo uma tensão recorrente entre princípios

fundamentais resguardados pela Constituição de 1988, que são o direito à vida - cuja
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proteção é a meta maior do sistema estadual de defesa social - e os direitos à

liberdade e à privacidade.

O dilema em apreço atinge diretamente a atuação policial. Essa tensão, como

observou Luis Flávio Sapori no livro “Segurança Pública no Brasil”, é inerente à

gestão da segurança pública, uma vez que limites constitucionais à ação estatal

contra a liberdade individual recorrentemente não combinam com as exigências

procedimentais de eficiência e eficácia da atuação policial no combate ao crime.

A proposição se debruça sobre um problema que, de fato, é pertinente e relevante

no campo da segurança pública, especialmente nos casos em que o fator tempo de

resposta é condicionante. É certo que a rapidez na localização das pessoas é

essencial para o tratamento de situações de violência e criminalidade, especialmente

para aumentar as chances de sobrevivência da vítima. A proposição dirige-se,

especialmente, a crimes como o sequestro-relâmpago, que infelizmente têm

proliferado em todas as metrópoles brasileiras, e as grandes cidades estaduais não

fogem à regra. A resposta do Estado ao crescimento dessa modalidade criminosa foi

aperfeiçoada com a sanção, pelo Presidente da República, da Lei Federal nº 11.923,

de 17/4/2009, que tipificou penalmente essa prática delituosa como extorsão

mediante restrição de liberdade.

No âmbito do legislativo estadual, a proposição em análise foi objeto de discussão

em audiência pública realizada nesta Casa em 24/3/2009, da qual participaram

representantes das Polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, do

Ministério Público e da Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel. Na ocasião,

os operadores da segurança pública estadual, bem como os representantes do

Ministério Público, defenderam unanimemente a proposição. Salientaram que, na

rotina atual, a obtenção de autorização judicial para a localização dos celulares é

morosa e burocratizada, podendo levar várias horas, comprometendo, assim, as

situações que exigem a pronta ação da polícia, nas quais o fator tempo é

preponderante. Como exemplo, citaram os casos de desaparecimento, de sequestro

e de rapto. Nessas hipóteses, o pronto atendimento ao evento e a rapidez na

elucidação da localização da vítima são elementos que, estatisticamente, definem o

sucesso da operação policial.
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Com o projeto de lei, pretende-se criar uma via administrativa para a localização de

aparelhos celulares nas situações de risco para a vida do usuário ou de investigação

policial, sem interferir na obrigatoriedade da via judicial para o acesso ao conteúdo

das conversas telefônicas, nos termos da Lei Federal nº 9.296, de 1996, que dispõe

sobre a interceptação de comunicações telefônicas.

Representantes das concessionárias de telefonia celular foram ouvidos por esta

Comissão no dia 31/3/2009, quando tiveram a oportunidade de manifestar suas

opiniões e preocupações quanto a uma possível violação do direito à privacidade dos

usuários que o projeto em discussão poderia acarretar. Acrescentaram ainda que

temas paralelos a esse assunto estão sendo abordados na CPI dos Grampos

Telefônicos, no Congresso Nacional, na qual têm sido discutidos casos de abusos por

parte de autoridades policiais.

Conforme já apontou a Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, o direito à

privacidade do usuário não será violado, uma vez que a informação da localização do

telefone será utilizada exclusivamente nos casos de perigo potencial para a vítima

desaparecida ou de investigação policial, preservando-se o conteúdo das conversas

telefônicas. Acrescente-se ainda que o Parecer nº 747/2006/PGF/PFN-Anatel/PRC04,

da Advocacia Geral da União, concluiu por não haver ilegalidade no fornecimento de

informações cadastrais dos usuários (nome, endereço e código de acesso) para

órgãos de defesa social do Estado, resguardados aqueles que se manifestaram pela

não divulgação de seu código de acesso.

Ademais, deve-se salientar que a possibilidade de os usuários dos serviços de

telefonia móvel serem localizados em situações de risco para sua vida deve ser

interpretada não como uma violação de privacidade, mas sim como um benefício

adicional que a tecnologia pode oferecer aos cidadãos.

De todo modo, com o propósito de assegurar de forma ainda mais efetiva o respeito

às garantias individuais dos usuários, apresentamos ao final deste parecer o

Substitutivo nº 2, que restringe a competência para a solicitação das informações

objeto da proposição a autoridade da polícia judiciária. Além disso, o substitutivo cria

a possibilidade de o usuário se manifestar formalmente contra o acesso

administrativo a informações sobre a localização do seu aparelho de telefonia celular,
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exige o controle do Ministério Público em relação às informações prestadas pelas

empresas à autoridade da polícia judiciária e ainda vincula sua concessão à

instauração prévia de inquérito policial. Por fim, objetivando maior eficiência no

atendimento aos cidadãos, o substitutivo acolhe sugestão feita a esta Comissão por

operadores do sistema de defesa social referente ao fornecimento automático, pelas

empresas de telefonia fixa e móvel, da localização de telefones que acionarem

números de emergência, tais como o 190 e o 197.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº 900/2007 na

forma do Substitutivo nº 2, que apresentamos a seguir, e pela rejeição do Substitutivo

nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Dispõe sobre o fornecimento de informações por concessionária de telefonia fixa e

móvel para fins de segurança pública.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica a empresa concessionária de serviços de telefonia celular obrigada a

fornecer informações sobre a localização de aparelhos de clientes à autoridade da

polícia judiciária do Estado, mediante solicitação, ressalvado o sigilo do conteúdo das

ligações telefônicas.

§ 1º - A concessionária a que se refere o “caput” fornecerá as informações

mediante requisição fundamentada e vinculada a inquérito policial e encaminhará ao

Ministério Público, no prazo de 48 horas, relatório circunstanciado das informações

solicitadas, para fins de acompanhamento e controle.

§ 2º - O disposto neste artigo não implica custo adicional para o usuário.

Art. 2º - O cliente do serviço de telefonia móvel poderá, mediante declaração formal

e expressa, firmada perante a concessionária a que se refere o art. 1º, desautorizar

que sejam fornecidas à polícia judiciária as informações de que trata esta lei.

Parágrafo único - A concessionária a que se refere o art. 1º fornecerá a seus

clientes, novos e antigos, formulário solicitando a manifestação de vontade a que se

refere o “caput” deste artigo.
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Art. 3º - As informações de que trata esta lei serão prestadas imediatamente pela

concessionária, que responderá por danos decorrentes do atraso em sua entrega.

Art. 4º - As empresas de telefonia fixa e móvel, pelo meio tecnológico disponível,

informarão automaticamente às autoridades competentes a localização de telefones

que acionarem os números de emergência.

Art. 5º - A infração ao disposto nesta lei implica as seguintes penalidades, sem

prejuízo de responsabilização civil e criminal, ou de responsabilidade administrativa

da autoridade da polícia judiciária, assegurado o devido processo administrativo:

I - retardar a entrega de informação à autoridade da polícia judiciária: multa de

10.000 Ufemgs (dez mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);

II - deixar de repassar informação à autoridade da polícia judiciária: multa de 20.000

Ufemgs;

III - deixar de oferecer ao cliente a possibilidade de manifestação de vontade a que

se refere o “caput” do art. 2º: multa de 20.000 Ufemgs;

IV - fornecer informação não autorizada: multa de 20.000 Ufemgs;

V - fornecer informação a terceiros: multa de 20.000 Ufemgs.

Parágrafo único - As penalidades previstas no “caput” serão aplicadas em dobro no

caso de reincidência.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2009.

João Leite, Presidente - Tenente Lúcio, relator - Maria Tereza Lara - Rômulo

Veneroso.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.260/2007

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, a proposição em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Ipiaçu o imóvel que especifica.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 14/6/2007 e distribuído a esta

Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,

constitucional e legal, conforme determinam os arts 188 e 102, III, “a”, do Regimento

Interno.
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Em 3/7/2007, esta Comissão solicitou fosse a proposição baixada em diligência à

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

a pretendida alienação e informasse a situação atual do imóvel. De posse dessas

informações, passamos à análise da proposição em tela.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.260/2007 tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar

ao Município de Ipiaçu um terreno edificado, com área de 400m², situado nesse

Município, registrado sob o nº 3.304, a fls. 1 do Livro 2, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Capinópolis.

O referido imóvel foi doado por esse ente federativo à Caixa Econômica do Estado

de Minas Gerais - MinasCaixa -, em 1980, sem a imposição de ônus, e

posteriormente transferido ao patrimônio do Estado em virtude da extinção daquela

entidade, consoante o estatuído pelo Decreto nº 39.835, de 1998.

A matéria está sujeita à regra prevista no art. 18 da Constituição do Estado, que

exige autorização legislativa para a alienação de bens públicos, e no art. 17 da Lei

Federal nº 8.666, de 1993, que subordina essa transferência à existência de interesse

público devidamente justificado.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão se

manifestou, por meio da Nota Técnica nº 220/2007, contrária à doação, tendo em

vista que a Secretaria de Estado de Fazenda, órgão ao qual se encontram vinculados

os imóveis da extinta MinasCaixa, declarou que eles serão alienados com o objetivo

de recuperar os ativos dessa entidade financeira e arcar com os compromissos

advindos da sua liquidação.

Assim, se essa proposição for aprovada, o Governador do Estado, diante da

manifestação negativa da Secretaria de Estado de Fazenda, provavelmente a vetará.

Mesmo em caso de sanção ou de derrubada do veto, pode-se prever que a lei

decorrente do projeto em análise seria inócua, dado seu caráter meramente

autorizativo, uma vez que o inciso XIV do art. 90 da Constituição do Estado

estabelece como competência privativa do Governador do Estado dispor sobre a

organização e a atividade do Poder Executivo.
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Tendo em vista essas considerações, dar prosseguimento à tramitação do projeto

de lei em análise contraria o princípio da razoabilidade, previsto no art. 13 da

Constituição mineira.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.260/2007.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Sebastião Costa -

Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.856/2007

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Mosconi, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo autorizar o donatário do imóvel de que trata a Lei nº 6.817, de 5/7/76, a

transferi-lo a sua incorporadora, a Cooperativa Agropecuária do Vale do Sapucaí

Ltda. - Coopervás.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2007 e distribuída a

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 11/12/2007, o projeto foi baixado em diligência à Secretária de Estado de

Planejamento e Gestão, a fim de que se manifestasse sobre a alteração pretendida, e

ao autor, para que encaminhasse documento comprobatório da incorporação da

Cooperativa Sulmineira de Inseminação Artificial Ltda. pela Coopervás.

Atendidas as solicitações, passamos à fundamentação do parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.856/2007 tem por escopo autorizar o donatário do imóvel de

que trata a Lei nº 6.817, de 5/7/76, a transferi-lo a sua incorporadora, a Coopervás.

A Lei nº 6.817, de 1976, autoriza o Poder Executivo a doar à Cooperativa

Sulmineira de Inseminação Artificial Ltda. - Cosulminas -, com sede em São Gonçalo

do Sapucaí, um terreno com área de 107.163m², situado no lugar denominado Prado,
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nesse Município, para a ampliação das instalações da Cooperativa. Em seu art 2º,

prevê que o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado caso não lhe seja dada a

destinação prevista ou na hipótese de dissolução da donatária.

Cabe esclarecer que, em 13/8/1982, reuniram-se, em assembleia geral

extraordinária conjunta, os representantes legais e associados da Cooperativa

Sulmineira de Inseminação Artificial Ltda. e da Cooperativa Agro-Pecuária de São

Gonçalo do Sapucaí Ltda. - Coopagro -, quando foi decidida a incorporação da

primeira pela segunda, uma vez que ambas tinham objetivos similares, sede no

mesmo Município, e a incorporadora possuía plenas condições para atender aos

objetivos da incorporada.

Em decorrência disso, a Coopagro assumiu o patrimônio da Cosulminas, mas o

imóvel doado pelo Estado, com autorização da Lei nº 6.817, não pôde ser transferido,

pois esse ato também exige autorização do Legislativo.

Conforme documentação apensada à proposição, em assembleia extraordinária da

Cooperativa Agro-Pecuária de São Gonçalo do Sapucaí, foi decidida a alteração de

sua denominação para Cooperativa Agropecuária do Vale do Sapucaí Ltda. -

Coopervasp - a cujo patrimônio o projeto de lei em análise autoriza ser incorporado o

imóvel doado pelo Estado de Minas Gerais.

Observe-se que não cabe a reversão do bem ao doador porque não houve

dissolução da donatária. A incorporação mantém as atividades da incorporada,

ampliando as possibilidades de atendimento aos interesses de seus cooperados.

A Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, por intermédio da Nota Técnica

nº 278/2007, manifestou-se favorável à incorporação pretendida, desde que mantida

a finalidade a que se refere a Lei nº 6.817. Destaca-se que o projeto de lei em tela

autoriza apenas a transferência do bem, sem alterar sua finalidade, prevista no

parágrafo único do art. 1º.

De fato, o imóvel será utilizado pela Coopervasp, que atualmente possui um

laboratório de análises de doenças, um departamento veterinário e um serviço de

coleta de sêmen, para ampliação das instalações, pois, segundo informações do

autor da matéria, a área será aproveitada para novos investimentos voltados para a

sanidade e a melhoria genética do rebanho da região.
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Saliente-se que a proteção do interesse coletivo é princípio de observância

obrigatória pela administração do Estado, pois no trato da coisa pública prepondera o

que é conveniente para a coletividade; por isso, nas proposições em que esta Casa

autoriza a alienação de bens estaduais, como determina o art. 18 da Constituição do

Estado e o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, a existência de tal salvaguarda

encontra-se nas cláusulas de destinação e de reversão.

Como a modificação a ser implementada pela proposição está de acordo com a

legislação vigente e atende ao interesse público, não há óbice à sua tramitação nesta

Casa.

Entretanto, apresentamos a Emenda nº 1 ao final deste parecer, com o objetivo de

alterar a sigla Coopervás para Coopervasp, conforme está consignada na ata de

alteração da razão social da Cooperativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 1.856/2007 com a Emenda nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1

Substitua-se no art. 1º a sigla “Coopervás” por “Coopervasp”.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Sebastião Costa - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.985/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Braulio Braz, a proposição em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Muriaé os imóveis que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/2/2009 e distribuída a esta

Comissão, a quem compete examiná-la preliminarmente quanto aos aspectos

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

Interno.
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Em 3/3/2009, 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.

De posse da resposta, passamos à análise da proposição.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 2.985/2009 de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Muriaé dois imóveis, sendo que o primeiro apresenta área de 1.111m²,

situa-se na Rua Cel. Pereira Sobrinho, Bairro do Porto, e foi registrado sob o nº

36.986, a fls. 123 do Livro 3-AJ, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Muriaé. Já o segundo imóvel apresenta área de 10.000m², situa-se na Fazenda São

João do Glória e foi registrado sob o nº 13.101, a fls. 262 do Livro 3-U, da mesma

Comarca.

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

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

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

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

subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Procurando atender a essa exigência, o parágrafo único do art. 1º da proposição

prevê que as referidas áreas serão destinadas ao funcionamento de escolas

municipais, em benefício da comunidade local, especialmente do segmento jovem.

Mesmo sendo os imóveis transferidos a outro ente da Federação, o respectivo

contrato deve ser revestido de garantia, que, no presente caso, está prevista no art.

2º do projeto em questão, que estabelece o retorno dos bens ao patrimônio do doador

se, no termo avençado, não lhes tiver sido dada a destinação prevista.

Ressalte-se que a administração de Muriaé solicita a transferência de domínio para

a regularização dos imóveis onde funcionam as Escolas Municipais Clara de Castro

Rogério e São João do Glória.

Por seu turno, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da Nota

Técnica nº 363/2009, posicionou-se parcialmente favorável à pretensão do projeto de

lei em análise. Posicionou-se favoravelmente à doação do bem onde funciona a

Escola Municipal São João do Glória, registrado sob o nº 13.101, tendo em vista o
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fato de a Secretaria de Estado de Educação não ter interesse em sua utilização para

atendimento da demanda da rede estadual de ensino. Por outro lado, posicionou-se

contrariamente à doação do imóvel onde funciona a Escola Municipal Clara de Castro

Rogério, registrado sob o nº 36.986, tendo em vista que a Secretaria de Estado de

Educação tem interesse em sua utilização.

Diante dessas considerações, é conveniente acatar a sugestão da Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão, pois, se a proposição for aprovada em sua forma

original, o Governador, diante dessa manifestação contrária, provavelmente a vetará.

Mesmo em caso de sanção ou de derrubada do veto, pode-se prever que o

dispositivo referente ao imóvel em que o Poder Executivo tem interesse será inócuo,

dado seu caráter meramente autorizativo, uma vez que o inciso XIV do art. 90 da

Constituição do Estado estabelece como competência privativa do Governador dispor

sobre a organização e a atividade do Poder Executivo.

Assim sendo, apresentamos o Substitutivo nº 1 para acolher a sugestão da Seplag

de suprimir do projeto de lei em análise o imóvel registrado sob o nº 36.986.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.985/2009 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Muriaé 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 Muriaé o imóvel

constituído de terreno com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados), situado na

Fazenda São João do Glória, nesse Município, e registrado sob o nº 13.101, a fls. 262

do Livro 3-U, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Muriaé.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se ao funcionamento de

escola municipal.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, for

desvirtuada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 19 de maio de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Sebastião Costa - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.987/2009

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe “dispõe

sobre a obrigatoriedade da contratação de seguro de vida e acidentes pessoais, bem

como assistência funeral nas rodovias sob jurisdição do Estado, sujeitas à cobrança

de pedágio e dá outras providências”.

Preliminarmente, a proposição foi apreciada 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 proposição a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito,

nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, inciso XII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em tela propõe tornar obrigatória a contratação de seguro de vida e

acidentes pessoais e a prestação de assistência funeral, por parte das pessoas

jurídicas de direito público ou privado responsáveis, ainda que por concessão, pela

operação das rodovias sob jurisdição do Estado onde seja efetuada a cobrança de

pedágio.

Segundo o autor, a finalidade da proposição é garantir que o pagamento de pedágio

pelos usuários das estradas e rodovias sob jurisdição do Estado possibilite imediata e

fácil indenização no caso de acidentes, além de possibilitar qualidade, segurança e

fruição de outros serviços. O autor ressalta, também, a necessidade de uma

contrapartida aos usuários, o que não ocorreu quando da transferência de

responsabilidade para a iniciativa privada da concessão de exploração do serviço

rodoviário.

Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu

impossível constituir-se ônus para a administração pública sem a contrapartida

necessária e também impossível a esta Casa legislar sobre seguro de vida ou danos
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físicos. Sendo assim, apresentou o Substitutivo nº 1, acrescentando artigo à Lei nº

12.219, de 1996, que autoriza o Poder Executivo a delegar, por meio de concessão

ou de permissão, os serviços públicos que menciona. O artigo inserido visa obrigar o

concessionário de rodovia ou obra rodoviária a contratar o seguro pretendido pelo

projeto original.

A operação de estradas sob jurisdição do Estado pode ser feita pelo próprio Estado

ou por delegação, através de concessão ou permissão, conforme previsto no art. 175

da Constituição Federal. No caso das delegações, a Lei nº 12.219, de 1996, que rege

a matéria, prevê a fixação de uma tarifa para a prestação dos serviços, também

conhecida como pedágio. Essa tarifa deverá ser fixada, reajustada e revisada

segundo os critérios, as condições e os prazos previamente estabelecidos em edital e

em contrato, respeitando-se o princípio do equilíbrio econômico-financeiro do

contrato, bem como a legislação vigente e as normas regulamentares.

Outra forma de delegação é a prevista na Lei nº 14.868, de 2003, que institui o

Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas - PPPs - , prevendo uma nova

forma de delegação por parte do Estado. Nesse caso, também pode ser estabelecida

a cobrança de uma taxa para a prestação dos serviços.

Anualmente, proprietários de veículos já pagam o seguro obrigatório, que indeniza

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre - DPVAT. Esse

seguro foi criado pela Lei Federal nº 6.194, de 1974, e visa cobrir as situações de

morte ou invalidez permanente e reembolsar despesas comprovadas com

atendimento médico-hospitalar.

Entretanto, ao se criar a obrigação de contratação de seguro por parte das

concessionárias responsáveis pela operação das estradas cujo poder concedente

seja o Estado, estas provavelmente repassarão o custo para os usuários,

aumentando as taxas de pedágio. Nesse caso, a concessionária estaria deixando de

cumprir a exigência de modicidade das tarifas, prevista na Lei Federal nº 8.987, de

2005, que trata das concessões e permissões no âmbito do governo federal. Com um

aumento na taxa, o usuário da via, além de pagar o seguro obrigatório - DPVAT-, teria

que arcar com o custo do seguro proposto, sendo onerado duplamente. Além disso,

um aumento no preço do pedágio pode servir como restrição ao direito fundamental
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de ir e vir dos cidadãos, que é garantido na Constituição Federal de 1988, em seu art.

5º, XV.

Por essas razões, este relator conclui que a matéria proposta fere o princípio da

razoabilidade e, portanto, não é conveniente para o Estado.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei nº 2.987/2009.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2009.

Gustavo Valadares, Presidente - Juninho Araújo, relator - Antônio Carlos Arantes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.067/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei nº 3.067/2009 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 5/3/2009, a proposição foi encaminhada às

Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública 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

A proposição sob comento modifica 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 e dá outras providências, acrescentando os itens 6 a 8 à Tabela 1 da

citada lei, a qual diz respeito aos atos do Tabelião de Notas. Pretendem-se criar, com

a inclusão desses itens, os emolumentos correspondentes aos atos previstos na Lei
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Federal nº 11.441, de 2007, quais sejam inventários, partilhas e separações e

divórcios consensuais.

De acordo com a referida lei federal, os atos enumerados podem ser praticados

administrativamente, desde que observadas as condições nela previstas. No que toca

ao inventário e à partilha, não pode haver testamento, e os interessados devem ser

capazes e concordes. Com relação à separação e ao divórcio consensuais, a lei

exige que não haja filhos menores ou incapazes, devendo-se observar os requisitos

legais quanto aos prazos. Não é necessária a homologação judicial da escritura de

separação ou de divórcio, constituindo esta título hábil para o registro civil e o registro

de imóveis.

Entretanto, não obstante a inovação trazida pela citada lei federal, não há, na lei

que se pretende modificar, a previsão de emolumentos específicos referentes aos

citados atos, visando o projeto em tela a adequar a Lei de Emolumentos à legislação

federal.

Esclarecemos que o Estado membro é competente para tratar do tributo a que se

refere a lei em questão. Com efeito, o art. 236, § 2º, da Constituição Federal

determina que lei federal estabelecerá as normas gerais para a fixação dos

emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. O

referido parágrafo foi regulamentado na Lei nº 10.169, de 2000, a qual dispõe, em

seu art. 1º, que os Estados e o Distrito Federal fixarão o valor dos emolumentos

relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. Verifica-se, pois,

que o Estado possui competência para legislar sobre emolumentos e, no âmbito de

sua competência, editou a Lei nº 15.424, de 30/12/2004. Esta é a norma que se

pretende modificar por meio do projeto de lei em exame, inexistindo óbice a que

parlamentar deflagre o processo legislativo, neste caso.

Ademais, a medida prevista no projeto sob comento contribuirá para a efetividade

da nova sistemática processual, uma vez que os valores que se pretendem fixar

tornarão o serviço notarial referente aos atos em questão acessível à maioria da

população.
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Verifica-se, assim, que há compatibilidade entre o ordenamento jurídico e a

proposição em análise, devendo, portanto, ser a matéria objeto de apreciação e

deliberação no âmbito do Poder Legislativo.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.067/2009.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2009.

Sebastião Costa, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Padre João - Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.132/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Maria Lúcia Mendonça, a proposição em epígrafe institui a

campanha de prevenção à síndrome alcoólica fetal no Estado.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 26/3/2009, o projeto foi distribuído às

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

Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, preliminarmente, apreciar os aspectos jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme determina o art. 102, III, “a”, do

mencionado Regimento.

Fundamentação

A campanha que ora se pretende instituir pela via legislativa tem por finalidade a

divulgação dos prejuízos causados ao feto devido ao consumo de álcool pela

gestante durante a gravidez, mediante a distribuição de material gráfico e a realização

de propaganda na mídia televisiva e escrita.

Tem sido freqüente a apresentação de projetos de lei de iniciativa parlamentar

dispondo sobre a criação de campanhas educativas ou, simplesmente, autorizando o

Executivo a instituir ações dessa natureza, fato que nos leva a reproduzir a mesma

linha argumentativa utilizada por esta Comissão quando do exame do Projeto de Lei

nº 3/2007, que tratava de assunto conexo:
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“A instituição de programas ou campanhas tem natureza eminentemente

administrativa, razão pela qual a matéria se enquadra no campo de atribuições do

Poder Executivo, ao qual compete prestar serviços públicos ou de utilidade pública,

observadas as diretrizes constitucionais e as normas aprovadas pelo Legislativo.

Assim, a criação de determinada campanha pode ser efetivada mediante decreto do

Governador do Estado ou por meio de resolução de Secretário de Estado, conforme o

caso. Não há, pois, necessidade de lei formal para a sua implementação, por se tratar

de matéria afeta às ações do Executivo. O Governador, na qualidade de chefe da

administração pública, dispõe de discricionariedade (relativa liberdade de ação dentro

de critérios legais) para praticar os atos de sua competência, sendo, portanto, senhor

da oportunidade e conveniência de editar programas ou campanhas educativas. Não

é difícil verificar que a campanha prevista no projeto tem natureza executiva, e não

legislativa, fato que evidencia relativa ingerência do Parlamento em assuntos

relacionados a outro Poder, o que não se coaduna com o tradicional postulado da

separação dos Poderes, traço marcante do Estado de Direito.

Além disso, não é demais ressaltar que eventual conversão do projeto em lei não

vincularia o Executivo a implementar tal campanha, pois não estaria obrigado a

cumprir lei que repute inconstitucional, entendimento cediço na jurisprudência do

Supremo Tribunal Federal.

Uma coisa é o Legislativo fixar regras gerais e abstratas que nortearão as

atividades do Executivo, o que é comum no exercício da função normativa a cargo do

órgão de representação popular; outra coisa é erigir no plano legislativo matérias que,

por sua natureza, enquadram-se no campo de atribuições do Executivo, pois isso não

mudaria a essência da atividade. O que se pretende deixar claro é que a criação de

campanha não deve ser objeto de ato do Parlamento, mas de ações concretas do

Executivo. Admitir posicionamento contrário é ignorar os parâmetros básicos do

ordenamento constitucional em vigor e inverter o papel predominante do Legislativo,

que passaria de órgão criador do direito positivo (função abstrata) a órgão executor.

Tampouco seria compatível com o princípio da razoabilidade a utilização do

procedimento legislativo para cuidar de assuntos que devem ser objeto de

procedimento ou ato administrativo. Se decretos e regulamentos são instrumentos
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hábeis à disposição do Governador do Estado para criar programas ou campanhas,

dentro da esfera de suas atribuições, por que razão optar pela via legislativa no

âmbito do Parlamento?

Vê-se, pois, que a proposição contém dois graves equívocos. O primeiro diz

respeito à iniciativa desta Casa para a instituição da mencionada campanha, fato que

revela ingerência indevida do Legislativo em assuntos executivos; o segundo refere-

se ao instrumento utilizado para alcançar esse desiderato, a saber, a lei ordinária,

quando, na verdade, a matéria deve ser objeto de ato administrativo, ainda que de

caráter normativo”.

Embora a criação de programa seja matéria afeta à atuação concreta do Executivo,

conforme demonstrado ao longo da fundamentação deste parecer, é facultado ao

Estado instituir, por meio de lei, o Dia Estadual de Prevenção à Síndrome Alcoólica

Fetal. Nesse caso, não há que se cogitar de vício de iniciativa ou afronta às

prerrogativas do Governador do Estado, pois é lícita a membro desta Casa a

deflagração do processo legislativo que vise à fixação de data ou semana

comemorativa. Para tanto, somos conduzidos a apresentar o Substitutivo nº 1, que

corrige o vício formal de inconstitucionalidade do projeto, sem perder de vista o

objetivo primordial que o norteia, a saber, chamar a atenção do Executivo para a

importância da atividade de prevenção à síndrome alcoólica fetal.

Para a promoção da conscientização sobre os danos provocados pela síndrome

alcoólica fetal, escolhemos o dia 10 de junho, por ser este o dia que representa o

marco para o início da Semana de Combate ao Alcoolismo, instituída pela Lei nº

13.571, de 31 de maio de 2000.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.132/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui o Dia Estadual de Prevenção à Síndrome Alcoólica Fetal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual de Prevenção à Síndrome Alcoólica Fetal,

que recairá, anualmente, no dia 10 de junho.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Sebastião Costa - Ademir

Lucas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.136/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Maria Lúcia Mendonça, o Projeto de Lei nº 3.136/2009

“torna obrigatória a identificação de crianças e adolescentes pelos estabelecimentos

hoteleiros”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 26/3/2009, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da Previdência e da Ação Social e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente, vem o projeto a esta Comissão para ser analisado quanto aos

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 em epígrafe obriga os hotéis, as pensões, as pousadas e os

albergues localizados no Estado a registrar e a manter ficha de identificação das

crianças e dos adolescentes que neles se hospedarem.

O descumprimento de tal comando normativo sujeita o infrator a penalidades de

notificação por escrito e multa de R$500,00. Em persistindo a violação, o fato será

comunicado à Prefeitura do Município, para ser cassado o alvará de funcionamento

do estabelecimento.

O projeto prevê que o valor arrecadado com a aplicação da multa será

integralmente repassado ao Fundo Estadual para a Infância e a Adolescência.

De acordo com a justificação apresentada pela autora, atualmente, os

estabelecimentos de hotelaria apenas identificam os adultos responsáveis pelo

pagamento da hospedagem. O objetivo de instituir a obrigatoriedade de identificação

também das crianças e dos adolescentes é, fundamentalmente, impedir a prática dos
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crescentes crimes contra esses segmentos e, ao mesmo tempo, ajudar as famílias e

as autoridades públicas na busca e localização de menores desaparecidos.

No âmbito federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe a hospedagem

de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere,

salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável (art. 82). Além disso,

fixa multa de 10 a 50 salários de referência e, em caso de reincidência, prevê o

fechamento por até 15 dias para o estabelecimento - hotel, pensão, motel ou

congênere - que hospedar criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou

responsável ou sem autorização por escrito destes ou da autoridade judiciária (art.

250).

No âmbito da legislação estadual, vários Estados membros já criaram ou

propuseram projetos de lei com conteúdo semelhante. Veja-se, por exemplo, a Lei nº

12.927, de 11/4/2008, do Estado do Rio Grande do Sul; a Lei nº 12.883, de

20/9/2005, do Estado de Pernambuco; a Lei nº 14.426, de 7/6/2004, do Estado do

Pará.

Em vista dessas considerações iniciais, passamos, a seguir, à análise da

proposição.

Do ponto de vista formal, não há vício de competência, na medida em que é

facultado a Assembleia estadual criar leis de proteção da infância e da adolescência

por via da legislação concorrente, nos termos do art. 24, inciso XV, da Constituição da

República.

A matéria também não está entre as hipóteses de iniciativa privativa.

Todavia, sob a ótica do princípio da razoabilidade, previsto no art. 13 da

Constituição mineira, alguns dispositivos do projeto não têm sustentação.

O art. 2º da proposição estabelece o que deverá conter a ficha de identificação a

ser preenchida com base em documento oficial da criança ou do adolescente e da

pessoa responsável acompanhante. O projeto prevê, ainda, que, se o menor não tiver

documento que o identifique, tal fato deverá ser comunicado ao Conselho Tutelar e à

delegacia de polícia local, sendo também obrigatória, neste caso, a anexação, à sua

ficha de identificação, de fotocópia da carteira de identidade dos pais ou

acompanhantes.
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Contudo, não viola a legislação brasileira o simples fato de o menor não portar

documento oficial de identificação, tampouco tal ausência pode significar que o adulto

acompanhante esteja se valendo de tal expediente para encobrir a prática de algum

crime. Assim, tal fato não deve, a princípio, ser comunicado aos órgãos de proteção,

a não ser que haja motivo suficiente para levantar alguma suspeita. Do contrário,

poder-se-ia gerar acúmulo de informações nos órgãos de proteção sem maior

serventia.

Segundo o previsto no art. 3º do projeto, a ficha de identificação poderá ser criada

mediante a utilização de recursos de informática, não precisando seguir nenhum

padrão oficial. É preciso considerar que o art. 26 da Lei Federal nº 11.771, de

17/9/2008, conhecida como Lei Geral do Turismo, estabelece a obrigatoriedade de os

estabelecimentos de hospedagem fornecerem ao Ministério do Turismo, em

periodicidade por ele determinada, informações sobre os hóspedes, com base em

dados colhidos, necessariamente, de acordo com os impressos intitulados Ficha

Nacional de Registro de Hóspedes - FNRH - e Boletim de Ocupação Hoteleira - BOH.

O primeiro impresso consta como anexo da Deliberação Normativa nº 429. Nela,

consta apenas espaço reservado para o registro de acompanhantes, insuficiente para

inserir o nível de detalhamento exigido pelos incisos I a VI do art. 2º do projeto em

comento. Portanto, seria necessária a criação de um novo documento e o ideal seria

que ele seguisse padrões e requisitos nacionais, para possibilitar o cruzamento de

dados de forma a facilitar eventual investigação. Diante da inexistência de norma

geral para tratar do tema, acreditamos que os Estados podem dispor sobre a matéria,

e, quando for criada a lei geral da União, a norma estadual terá a eficácia suspensa

naquilo que lhe for contrária, de acordo com o art. 24 da Constituição da República.

Quanto à previsão de que a ficha em comento pode ser criada mediante a utilização

de recursos de informática, parece-nos óbvio que não precisa estar essa

determinação consubstanciada em lei.

O art. 4º do projeto prevê a obrigatoriedade de os estabelecimentos hoteleiros

armazenarem as fichas de identificação por prazo não inferior a dez anos, e o art. 5º

estabelece que os dados nelas constantes somente poderão ser fornecidos mediante
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requisição da autoridade policial, dos representantes do Ministério Público ou do

Poder Judiciário.

O prazo de armazenamento das fichas e dos dados de identificação parece-nos

excessivo. Para efeito de comparação, basta dizer que a Deliberação nº 429, de

23/4/2002, do Ministério do Esporte e Turismo, estabelece que as informações

relativas a cada hóspede, constantes da FNRH, serão mantidas pelo período

determinado pela autoridade policial competente em cada Estado ou, na ausência

dessa determinação, por um período mínimo de três meses (art. 10, § 3º). Tendo em

vista os objetivos do projeto, consideramos que o mais razoável seria fixar em dois

anos tal prazo.

O art. 8º do projeto é outro dispositivo que merece maiores considerações. De

acordo com o referido artigo, em caso de não cumprimento da lei, serão aplicadas as

penalidades de notificação por escrito e multa de R$500,00. Uma vez notificado, o

estabelecimento hoteleiro que não se adequar às exigências da lei e persistir na

violação poderá ter o alvará de funcionamento cassado pela Prefeitura Municipal.

Além de a multa não atender às exigências de razoabilidade, por fixar um valor único,

independentemente do porte do estabelecimento e outros fatos relevantes, não pode

o Estado criar obrigação para o Município, sob pena de ferir-lhe a autonomia

constitucionalmente assegurada.

Por fim, o art. 10 do projeto estabelece que a fiscalização do cumprimento da lei

ficará a cargo da Secretaria de Estado responsável pela política de atendimento à

criança e ao adolescente, na forma de regulamentação expedida pelo Poder

Executivo, do Ministério Público, do Conselho Tutelar e da prefeitura municipal, no

âmbito das respectivas atribuições. Tal dispositivo é desnecessário, tendo em vista

que faz parte das funções de cada uma das autoridades e Poderes mencionados

zelar pela efetividade das leis de proteção à infância. Além disso, a medida poderia

levar a um atraso indesejável para o início da eficácia da lei.

Em vista dessas considerações, julgamos que não há óbice jurídico à aprovação do

projeto de lei em comento na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
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Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.136/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Torna obrigatória a identificação de crianças e adolescentes nos estabelecimentos

hoteleiros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os hotéis, as pensões, as pousadas e os albergues localizados no

Estado de Minas Gerais obrigados a manter ficha de identificação de crianças e

adolescentes que neles se hospedarem.

§ 1º - Para os efeitos desta lei, considera-se criança a pessoa com até doze anos

de idade incompletos e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.

§ 2º - Não supre a obrigatoriedade de identificação da criança ou do adolescente o

fato de estarem acompanhados dos pais ou representantes legais.

Art. 2º - A ficha de identificação, a ser preenchida com base em documento oficial

da criança ou do adolescente e da pessoa responsável acompanhante, deverá

conter:

I - o nome completo da criança ou do adolescente;

II - o nome completo e os dados pessoais dos pais;

III - o nome completo da pessoa que estiver acompanhando a criança ou o

adolescente, não sendo os pais, e os dados pessoais;

IV - a naturalidade da criança ou do adolescente;

V - a data de nascimento da criança ou do adolescente;

VI - a data de entrada e de saída do estabelecimento.

§ 1º - Se a criança ou o adolescente possuir carteira de identidade, deverá ser

anexada uma fotocópia à sua ficha de identificação.

§ 2º - Na impossibilidade de se anexar a fotocópia referida no § 1º, o responsável

pelo preenchimento da ficha deverá nela anotar os dados constantes no documento

de identidade.
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Art. 3º - A direção do estabelecimento hoteleiro informará os Conselhos Tutelares e

as autoridades policiais sobre qualquer irregularidade ou suspeita relacionada à

prestação das informações exigidas nesta lei.

Art. 4º - A ficha de identificação ou os dados da ficha informatizada deverão ficar

armazenados em poder do estabelecimento hoteleiro por prazo não inferior a dois

anos.

Art. 5º - Os estabelecimentos de que trata esta lei deverão manter, em local visível,

cartaz comunicando a obrigatoriedade do preenchimento da ficha de identificação da

criança e do adolescente e o número desta lei.

Art. 6º - Os estabelecimentos hoteleiros deverão adequar-se ao disposto nesta lei

no prazo de sessenta dias a contar da data de sua publicação.

Art. 7º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita os infratores a:

I - notificação por escrito;

II - aplicada a notificação e persistindo a infração, será aplicada multa de 250 a

2.500 Ufemgs (duzentas e cinquenta a duas mil e quinhentas Unidades Fiscais do

Estado de Minas Gerais).

§ 1º - Os valores das multas serão estabelecidos em regulamento considerados o

porte do estabelecimento, a gravidade da infração e a ocorrência de reincidência.

§ 2º - Caberá ao Poder Executivo indicar o órgão responsável pela fiscalização e

aplicação das multas.

§ 3º - O valor arrecadado com a aplicação das multas será integralmente repassado

ao Fundo Estadual para a Infância e a Adolescência.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2009.

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

Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.169/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder

Executivo a contratar operação de crédito junto ao Banco Interamericano de
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Desenvolvimento - BID - destinado à execução do Programa de Parceria para o

Desenvolvimento de Minas Gerais III e dá outras providências.

Inicialmente, a proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos

financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.

102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela visa a autorizar o Poder Executivo a contratar operação de

crédito, até o limite de US$260.000.000,00, com o BID. A proposição estabelece a

obrigatoriedade de que os recursos resultantes da referida operação de crédito sejam

aplicados na execução do Programa de Parceria para o Desenvolvimento de Minas

Gerais III. Em especial, o projeto prevê o implemento da gestão de receitas e a

viabilização de ações de melhoria nas áreas de resultado “Logística de Integração e

Desenvolvimento” e “Rede de Cidades e Serviços”, definidas na Lei nº 17.007, de

28/9/2007, que atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI.

De acordo com o PMDI, a área de resultado Logística de Integração e

Desenvolvimento apresenta dois objetivos estratégicos: a) reduzir os custos de

transportes e ampliar o acesso a mercados da produção mineira, por meio da oferta

de uma malha viária suficiente, adequada e segura; b) superar gargalos e melhorar a

qualidade da infraestrutura de transportes, para ampliar a inserção competitiva da

economia mineira e o desenvolvimento das regiões de baixo dinamismo. A área de

resultado Rede de Cidades e Serviços tem como objetivos estratégicos: a) planejar e

gerir o desenvolvimento da rede de cidades mineiras para adequar sua capacidade

de prestação de serviços de educação, saúde, saneamento, assistência social,

cultura, transporte, habitação, acesso à Internet, inovação tecnológica, formação

profissional e gestão ambiental; b) fortalecer o sistema de planejamento e gestão

urbana, especialmente das cidades-pólo; c) ampliar a inserção nacional e

internacional da RMBH; d) ampliar a acessibilidade da população dos Municípios de

pequeno porte aos serviços sociais básicos e aos mercados; e) promover a inserção
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territorial competitiva da rede de cidades mineiras nos espaços geoeconômicos

nacionais.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise jurídico-constitucional,

entendeu não haver óbices à tramitação da matéria. De acordo com seu parecer, a

autorização legislativa para a contratação de operação de crédito pelo Estado faz-se

necessária por força do disposto no art. 32, § 1º, inciso I, da Lei Complementar

Federal nº 101, de 2000, e nos arts. 61, inciso IV, e 90, inciso XVIII, da Constituição

mineira. Ressalta, ainda, essa Comissão que a realização da operação de crédito que

se pretende autorizar deverá obedecer ao disposto na Resolução nº 40, de

20/12/2001, alterada pelas Resoluções nºs 5, de 3/4/2002, e 43, de 21/12/2001,

alterada pelas Resoluções nºs 3, de 2/4/2002; 67, de 8/12/2005; 21, de 4/7/2006; 32,

de 13/7/2006; 40, de 18/12/2006; 6, de 4/6/2007; 49, de 24/12/2007; 48, de

23/12/2008, e 2, de 27/3/2009, todas do Senado Federal. Ainda assim, em razão de

solicitação do Poder Executivo, apresentou a Emenda nº 1, que promove a exclusão

do art. 4º do projeto.

Entre as exigências estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal para a

realização de operação de crédito, destacamos: a verificação, pelo Ministério da

Fazenda, do cumprimento dos limites e condições de endividamento estabelecidos

para cada ente da Federação; a existência de prévia e expressa autorização para a

contratação, na Lei Orçamentária, em créditos adicionais ou em lei específica; a

inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da

operação; a observância dos limites fixados pelo Senado Federal; a autorização

específica do Senado Federal quando se tratar de operação de crédito externo; o

atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição Federal, que veda a

realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de

capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais

com finalidade precisa, aprovados pelo Legislativo por maioria absoluta.

A título de contragarantia à garantia prestada pela União, o projeto prevê a

vinculação das receitas tributárias do Estado discriminadas nos arts. 155, 157 e 159

da Constituição Federal. Essa vinculação encontra amparo no § 4º do art. 167

daquela Constituição. Dispõe, ainda, que o orçamento do Estado consignará,
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anualmente, os recursos necessários ao atendimento das despesas relativas à

amortização do principal, ao pagamento de juros e dos demais encargos pertinentes.

Quanto ao limite global para o montante da dívida consolidada do Estado, a

Resolução do Senado Federal nº 40, de 2001, determina que, ao final do 15º

exercício financeiro contado a partir do encerramento do ano de sua publicação, a

Dívida Consolidada Líquida - DCL não poderá ser superior a duas vezes a Receita

Corrente Líquida - RCL. Dispõe, ainda, que, durante o período de transição de 2002 a

2017, o excedente apurado em 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de

um quinze avos a cada exercício financeiro. De acordo com o Relatório de Gestão

Fiscal publicado pela Contadoria-Geral do Estado no “Minas Gerais” de 29/1/2009, no

encerramento do exercício de 2008, a DCL do Estado de Minas Gerais era de

176,32%, abaixo portanto do limite de 200% fixado pela Resolução do Senado

Federal nº 40/2001. Não há óbices, portanto, para a efetivação da operação de

crédito em análise sob a ótica da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e sob o

ponto de vista orçamentário.

Destacamos, finalmente, que o contrato de empréstimo deverá ser analisado pelo

Ministério da Fazenda, por ocasião do envio do pleito ao Senado Federal, nos termos

do art. 29 da Resolução nº 43 daquela Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.169/2009, no

1º turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2009.

Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio - Antônio Carlos Arantes - Domingos

Sávio - Juarez Távora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.186/2009

(Nova redação, nos termos do § 1º do art. 138 do Regimento Interno)

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela cria a Agência

Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do

Estado de Minas Gerais – Aras-MG – e dá outras providências.
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Publicado no "Diário do Legislativo" de 3/4/2009, preliminarmente foi o projeto

distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade,

constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. Em

seguida, a Comissão de Administração Pública, em sua análise de mérito, opinou

pela aprovação do projeto na forma do substitutivo apresentado pela Comissão

anterior, com as Emendas nºs 1 a 12, que apresentou.

Veio o projeto, então, a esta Comissão para receber parecer nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno. Foram distribuídos avulsos

desse parecer pelo relator, no qual era apresentado o Substitutivo n° 2.

Durante a discussão do parecer foram apresentadas várias propostas de emendas

ao Substitutivo n° 2. Colocadas em votação foram ap rovadas as propostas de

Emendas nºs 11 a 16, que passam a integrar o Substitutivo nº 2, dando ensejo a

apresentação de nova redação do parecer, nos termos do § 1º do art. 138 do

Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em pauta visa à criação de uma agência reguladora de serviços de água

e de esgoto no âmbito do Estado de Minas Gerais, com a finalidade de fiscalizar e

orientar a prestação e a comercialização dos serviços públicos de abastecimento de

água e de esgotamento sanitário. De acordo com o projeto, a entidade será

organizada na forma de uma autarquia especial, vinculada à Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Políticas Urbanas – Sedru –, e terá sede e foro na

Capital do Estado.

De acordo com mensagem enviada pelo Governador do Estado, a proposição

representa uma iniciativa de relevante interesse público, pois a entidade a ser

implantada será responsável por regular e fiscalizar a prestação e a comercialização

dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no âmbito

estadual. Ressalta ainda a mensagem que a proposta para a futura agência

reguladora inclui sua finalidade, competências, especificação de serviços,

sustentatibilidade econômico-financeira, estrutura orgânica, patrimônio, receitas e

composição de pessoal.
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A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou qualquer óbice à tramitação

da matéria, no âmbito de sua competência. Entretanto, julgou oportuna a

apresentação do Substitutivo nº 1, com o objetivo de aperfeiçoar o projeto. Vale

ressaltar que o substitutivo é resultado de entendimentos com o Poder Executivo e,

efetivamente, contribui para aprimorar a proposição. Em seu turno, a Comissão de

Administração Pública opinou favoravelmente ao projeto. No entanto, especialmente

com o fito de conferir maior proteção aos usuários dos serviços de água e esgoto,

apresentou doze emendas ao Substitutivo nº 1.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, observamos que, se aprovado, o projeto

de lei acarretará aumento de despesa com pessoal. Nesse aspecto, é importante

observar a preservação do equilíbrio fiscal, mantendo-se a estrita obediência aos

limites previstos na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, Lei de

Responsabilidade Fiscal – LRF. O seu art. 17 determina que os atos que criarem ou

aumentarem despesa de caráter continuado, como é o caso das despesas de

pessoal, deverão ser instruídos com a estimativa do impacto orçamentário-financeiro

no exercício em que devam entrar em vigor e nos dois subsequentes e demonstrar a

origem dos recursos para seu custeio. Nesse mister, de acordo com o Ofício nº 332,

de 29/4/2009, enviado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag

–, o impacto financeiro mensal do projeto será de R$79.600,00, totalizando

R$1.061.333,33 para um exercício. Informa ainda o referido ofício que esses valores

estão em conformidade com os limites de despesa com pessoal estabelecidos pela

LRF.

No que tange à forma como a futura agência financiará suas atividades, o projeto

cria a Taxa de Fiscalização sobre Serviços Públicos de Abastecimento de Água e

Saneamento – TFAS –, a ser cobrada anualmente, e que deverá representar a

principal origem de recursos para a entidade. Essa taxa corresponderá a 0,1% da

receita operacional líquida das entidades públicas ou privadas que prestam serviços

de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e que se sujeitam à

fiscalização da agência. Em 2008, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais –

Copasa –, principal prestadora de serviços de água e esgoto do Estado, apresentou

uma receita operacional líquida de R$ 2,055 bilhões. Assim, a arrecadação da
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agência com a Copasa representaria um ingresso médio anual de R$2.000.000,00.

Além da TFAS, o projeto prevê as seguintes fontes de recursos: o produto da

execução de sua dívida ativa; as dotações consignadas no orçamento do Estado, os

créditos especiais, os créditos adicionais, as transferências e os repasses que lhe

forem conferidos; os recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos

celebrados com entidades e organismos nacionais e internacionais; as doações, os

legados, as subvenções e outros recursos que lhe forem destinados; os valores

decorrentes da venda ou do aluguel de bens móveis e imóveis de sua propriedade; a

retribuição por serviços de qualquer natureza prestados a terceiros; e os recursos

decorrentes da cobrança de emolumentos administrativos.

Para conjugar as alterações propostas pela Comissão de Administração Pública

com as que ora apresentamos, e no intuito de aprimorar a técnica legislativa,

propomos o Substitutivo nº 2. Como no decorrer da discussão foram aprovadas as

propostas de Emendas nºs 11 a 16, estas foram incluídas no texto do Substitutivo n°

2.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.186/2009, na forma do Substitutivo nº 2, e pela rejeição do Substitutivo nº 1,

apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Aprovado o Substitutivo nº 2 ficam prejudicadas as Emendas nºs 1 a 12 da

Comissão de Administração Pública.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Estabelece normas relativas aos serviços de abastecimento de água e de

esgotamento sanitário e cria a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de

Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais – Arsae-MG.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DO SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E

DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Art. 1º – Os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário serão

prestados com a observância das normas estabelecidas nesta lei.
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Art. 2º – A prestação e a utilização dos serviços públicos de abastecimento de água

e de esgotamento sanitário obedecerão aos seguintes princípios e diretrizes:

I – atendimento das necessidades da população e promoção do seu bem-estar;

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 dos recursos disponíveis;

V – garantia da modicidade das tarifas e do equilíbrio econômico-financeiro dos

contratos de concessão e permissão;

VI – manutenção em condições adequadas, pelo usuário, dos equipamentos dos

serviços instalados no domicílio ou estabelecimento;

VII – controle, pelo usuário, do desperdício na utilização da água;

VIII – observância, pelo usuário, dos padrões permitidos para lançamento de

dejetos na rede coletora;

IX – responsabilização do usuário por danos causados ao sistema de saneamento

básico e aos recursos hídricos.

Art. 3º – São direitos dos usuários de serviços de abastecimento de água e de

esgotamento sanitário:

I – receber os serviços conforme as condições e os padrões estabelecidos nas

normas aplicáveis;

II – obter do prestador dos serviços:

a) 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 de

esgotamento sanitário e a outros serviços realizados pelo prestador;

c) verificações gratuitas dos instrumentos de medição, quando houver

fundamentada suspeita de erro nesses instrumentos;

d) informação prévia sobre quaisquer alterações e interrupções na prestação dos

serviços decorrentes de manutenção programada, com indicação dos períodos e

alterações previstos e das medidas mitigadoras adotadas;
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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 previstos e das medidas mitigadoras adotadas;

III – recorrer ao órgão ou à entidade responsável pela fiscalização dos serviços, no

caso de não atendimento ou de atendimento inadequado de suas reclamações por

parte do prestador de serviços.

Parágrafo único - Para efeito do disposto no inciso III do art. 3º, sem prejuízo do

estabelecimento de outros mecanismos em regulamento da agência, a Arsae-MG

manterá, gratuitamente, serviço de atendimento por meio telefônico.

CAPÍTULO II

DA ARSAE-MG

Seção I

Da Criação, da Finalidade e das Competências da Arsae-MG

Art. 4º – Fica criada a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água

e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais – Arsae-MG –, autarquia

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 Arsae-MG é

caracterizada pela autonomia administrativa, financeira, técnica e patrimonial e pela

estabilidade parcial dos mandatos de seus dirigentes.

Art. 5º – A Arsae-MG tem por finalidade fiscalizar e orientar a prestação dos

serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, bem como

editar normas técnicas, econômicas e sociais para a sua regulação, quando o serviço

for prestado:

I – pelo Estado ou por entidade da sua administração indireta, em razão de

convênio celebrado entre o Estado e o Município;

II – por entidade da administração indireta estadual, em razão de contrato de

programa, contrato de concessão, de permissão ou de convênio celebrados com o

Município;
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III – por Município ou consórcio público de Municípios, direta ou indiretamente,

mediante convênio ou contrato com entidade pública ou privada não integrante da

administração pública estadual, desde que o Município ou consórcio, por meio de

convênio com a Arsae-MG, manifeste a sua anuência;

IV – por entidade de qualquer natureza que preste serviços em Município situado

em região metropolitana, aglomeração urbana ou em região onde a ação comum

entre o Estado e Municípios se fizer necessária;

V – por consórcio público integrado pelo Estado e por Municípios.

Art. 6º – Para o cumprimento das finalidades de que trata o art. 5º, compete à

Arsae-MG:

I – supervisionar, controlar e avaliar as ações e atividades decorrentes do

cumprimento da legislação específica relativa ao abastecimento de água e ao

esgotamento sanitário;

II – fiscalizar a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de

esgotamento sanitário, incluídos os aspectos contábeis e financeiros e os relativos ao

desempenho técnico-operacional;

III – expedir regulamentos de ordem técnica e econômica, visando ao

estabelecimento de padrões de qualidade para:

a) a prestação dos serviços;

b) a otimização dos custos;

c) a segurança das instalações;

d) o atendimento aos usuários;

IV – celebrar convênio com Municípios que tenham interesse em se sujeitar à

atuação da Arsae-MG;

V – estabelecer o regime tarifário, de forma a garantir a modicidade das tarifas e o

equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços;

VI – analisar os custos e o desempenho econômico-financeiro da prestação dos

serviços;

VII – participar da elaboração e supervisionar a implementação da Política Estadual

de Saneamento Básico e do Plano Estadual de Saneamento Básico;
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VIII – elaborar estudos para subsidiar a aplicação de recursos financeiros do Estado

em obras e serviços de distribuição de água e de esgotamento sanitário;

IX – 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;

X – aplicar sanções e penalidades ao prestador do serviço, quando, sem motivo

justificado, houver descumprimento das diretrizes técnicas e econômicas por ela

expedidas;

XI – 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;

XII – elaborar e aprovar seu regimento interno;

XIII – administrar seu quadro de pessoal, seu patrimônio material e seus recursos

financeiros.

Parágrafo único – Para o cumprimento do disposto no inciso X do “caput” deste

artigo, a Arsae-MG poderá aplicar, sucessivamente, as seguintes penalidades:

I – advertência;

II – multa no valor de 25.000 a 100.000 Ufemgs (vinte e cinco mil a cem mil

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Art. 7° – São obrigações do prestador de serviços d e abastecimento de água e de

esgotamento sanitário sujeito à fiscalização da Arsae-MG:

I – prestar serviços de acordo com as condições e os 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 à eficiência dos custos;

II – elaborar e apresentar à Arsae-MG Plano de Exploração dos Serviços, definindo

as estratégias de operação, a previsão das expansões e os recursos previstos para

investimento;

III – resguardar o direito dos usuários à prestação adequada do serviço;
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IV – atender aos usuários em conformidade com padrões de sociabilidade e

eficiência, prestar-lhes as informações solicitadas e tomar as providências cabíveis no

seu âmbito de atuação;

V – oferecer, gratuitamente, serviço específico, por meio presencial e telefônico ou

por outro meio que se fizer necessário, para o eficiente e fácil atendimento das

reclamações dos usuários;

VI – apresentar à Arsae-MG, na forma e na periodicidade definidas pela entidade,

relatório das reclamações dos usuários e manter os respectivos registros à disposição

da Arsae-MG;

VII – cumprir as normas regulamentares emitidas pela Arsae-MG, inclusive quanto

ao atendimento ao usuário;

VIII – realizar os investimentos necessários para a execução dos planos de

expansão, a manutenção dos sistemas e a melhoria da qualidade da prestação dos

serviços, nos termos da legislação aplicável;

IX – publicar, na periodicidade e na forma definidas pela Arsae-MG, informações

gerais e específicas sobre a prestação e a qualidade dos serviços, as ocorrências

operacionais relevantes, os investimentos realizados e outras informações que se

fizerem necessárias;

X – atender aos pedidos, formulados pela Arsae-MG, de informações e de

esclarecimentos sobre aspectos relacionados à prestação dos serviços;

XI – promover as medidas necessárias para a ligação dos domicílios e

estabelecimentos à rede de água e de esgoto, a medição dos volumes consumidos e

o faturamento dos serviços prestados, nos termos das normas aplicáveis;

XII – propor à Arsae-MG mudanças e ajustes no Plano de Exploração dos Serviços,

com base na experiência em operação dos sistemas e nas tendências verificadas na

expansão física e demográfica de sua área de atuação;

XIII – fiscalizar as instalações e formas de utilização dos serviços pelos usuários,

orientando-os no caso de mudanças e aplicando as sanções cabíveis;

XIV – cobrar dos usuários pela prestação dos serviços, aplicando aos inadimplentes

as sanções cabíveis.
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Parágrafo único – As especificações, o conteúdo e o prazo de apresentação do

Plano de Exploração dos Serviços a que se refere o inciso II do “caput” deste artigo

serão objeto de resolução da Arsae-MG.

Seção II

Das Tarifas

Art. 8º – O reajuste e a revisão das tarifas cobradas pelos prestadores sujeitos à

fiscalização e à regulação da Arsae-MG serão autorizados mediante resolução da

Arsae-MG e objetivarão assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do ajuste e a

modicidade das tarifas, observada, em todos os casos, a publicidade dos novos

valores.

§ 1° – Na composição dos valores de reajuste e de r evisão das tarifas, será

garantida a geração de recursos para:

I – a realização dos investimentos;

II – a recuperação dos custos da prestação eficiente do serviço, 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;

III – a recuperação do capital investido pelos prestadores de serviços.

§ 2º – A autorização a que se refere o "caput" deste artigo dependerá de

manifestação da Arsae-MG no prazo de trinta dias contados do recebimento do

pedido de reajuste ou revisão, devidamente fundamentado pelo prestador dos

serviços.

§ 3° – No prazo de até cinco dias úteis contados da  apresentação do pedido de

reajuste ou revisão a que se refere o § 2º, deste artigo, a Arsae-MG 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 deste artigo

suspenso até a prestação dos esclarecimentos solicitados.



____________________________________________________________________________
1034

§ 4º – Sendo favorável a manifestação a que se refere o § 2º deste artigo, a Arsae-

MG terá o prazo de cinco dias para publicar a resolução a que se refere o “caput”

deste artigo.

§ 5º – A publicação, pela Arsae-MG, da resolução contendo a autorização para o

reajuste ou a revisão das tarifas relativas aos serviços de abastecimento de água e

de esgotamento sanitário deverá ser feita com antecedência mínima de trinta dias da

produção dos seus efeitos.

§ 6º – As perdas financeiras decorrentes do descumprimento pela Arsae-MG dos

prazos a que se referem os §§ 2º e 3º deste artgo, observado o disposto nos arts. 37

e 39 da Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, serão compensadas no

cálculo do reajuste ou da revisão.

§ 7º – A recuperação dos custos decorrentes da prestação dos serviços de

abastecimento de água e de esgotamento sanitário se dará com base na inflação

mensurada, prioritariamente, pelo Índice Geral de Preços – IGP-M –, devendo a

Arsae-MG divulgar os motivos que justifiquem a escolha do IGP-M ou de qualquer

outro índice.

§ 8º – Para o fim da remuneração do capital investido na prestação dos serviços,

ficam excluídas as parcelas das despesas relativas a multas e a doações, os juros, as

atualizações de empréstimos e outras despesas financeiras, as despesas de

publicidade, com exceção das referentes a publicações exigidas por lei ou à

veiculação de notícias de interesse público, e as despesas decorrentes da prestação

de serviços de qualquer natureza e não cobradas dos usuários, excetuadas aquelas

que tenham recebido isenção decorrente de lei, além dos recursos previstos no

parágrafo único do art. 21 desta lei.

§ 9º - O excesso de remuneração do capital investido ou da recuperação dos custos

de prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário

verificado em exercício anterior será compensado na definição do valor tarifário.

Art. 9° - É vedado ao prestador dos serviços de que  trata esta lei cortar o

fornecimento de água por falta de pagamento entre sexta-feira e domingo, na véspera

de feriados ou durante feriados.
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Art. 10 - Somente poderá ser cobrada tarifa pelo serviço efetivamente prestado,

salvo a tarifa mínima pela disponibilização do serviço à unidade do consumidor.

Art. 11 - É vedado incluir na tarifa dos serviços de que trata esta lei o valor relativo

ao serviço de esgotamento sanitário cuja rede não esteja disponível e em

funcionamento para o imóvel.

Parágrafo único - Caso o serviço referido no “caput” seja oferecido por meio de

esgoto estático, construído pelo usuário ou pelo próprio prestador do serviço e

operado por este, será cobrada tarifa diferenciada.

Seção III

Da Taxa de Fiscalização

Art. 12 - Fica instituída a Taxa de Fiscalização sobre Serviços Públicos de

Abastecimento de Água e Saneamento – TFAS –, a ser cobrada anualmente.

§ 1º - Constitui fato gerador da TFAS o exercício do poder de polícia pela Arsae-

MG, o qual consiste na fiscalização dos serviços públicos de abastecimento de água

e de esgotamento sanitário.

§ 2º - São sujeitos passivos da TFAS as entidades públicas ou privadas que

prestem serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e que se

submetam, na forma do disposto no art. 5º desta lei, à fiscalização da Arsae-MG.

§ 3º - A TFAS tem como base de cálculo a receita anual proveniente da prestação

dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, descontados os

impostos sobre o faturamento, sobre a qual incide a alíquota de 0,1% (zero vírgula

um por cento).

§ 4º - A TFAS deverá ser recolhida nos termos dispostos em regulamento da Arsae-

MG.

§ 5º - A TFAS não recolhida no prazo fixado no regulamento de que trata o § 4º

deste artigo será cobrada com os seguintes acréscimos:

I - juros de mora, em via administrativa ou judicial, incidentes à razão de 1% (um

por cento) ao mês, a partir do mês seguinte ao do vencimento;

II - multa de mora de 2% (dois por cento).

§ 6º - Os débitos relativos à TFAS poderão ser parcelados de acordo com os

critérios fixados na legislação tributária.
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Seção IV

Do Patrimônio e das Receitas da Arsae-MG

Art. 13 – Constituem patrimônio da Arsae-MG os bens e direitos de sua propriedade

e os que lhe forem atribuídos ou que vier a adquirir ou incorporar.

Art. 14 – Constituem receitas da Arsae-MG:

I – o produto resultante da arrecadação da TFAS;

II – o produto da execução de dívida ativa;

III – as dotações consignadas no orçamento do Estado, os créditos especiais, os

créditos adicionais, as transferências e os repasses que lhe forem conferidos;

IV – os recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos celebrados com

entidades e organismos nacionais ou internacionais;

V – as doações, os legados, as subvenções e outros recursos que lhe forem

destinados;

VI – os valores decorrentes da venda ou do aluguel de bens móveis ou imóveis de

sua propriedade;

VII – a retribuição por serviços de qualquer natureza prestados a terceiros;

VIII – os recursos decorrentes da cobrança de emolumentos administrativos.

Parágrafo único – Os valores cuja cobrança for atribuída por lei à Arsae-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.

Seção V

Da Estrutura Orgânica da Arsae-MG

Art. 15 – Integram a estrutura orgânica da Arsae-MG:

I – uma Diretoria Colegiada, composta por três membros, nomeados pelo

Governador do Estado, com mandatos não coincidentes de quatro anos, admitida

uma única recondução;

II – uma Procuradoria;

III – uma Auditoria Setorial;

IV – uma Assessoria de Comunicação;

V – uma Ouvidoria.
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§ 1º – As competências da Diretoria Colegiada e das unidades previstas no "caput"

e a denominação e as 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 Constituição do Estado.

§ 3º – O Governador do Estado nomeará um Diretor-Geral, com mandato de quatro

anos, escolhido entre os membros da Diretoria Colegiada.

Art. 16 – A exoneração imotivada de dirigentes da Arsae-MG somente poderá

ocorrer nos quatro meses iniciais dos respectivos mandatos.

§ 1º – Após o prazo a que se refere o "caput", os dirigentes da Arsae-MG somente

perderão o mandato em decorrência de renúncia, de condenação judicial transitada

em julgado, de decisão definitiva em processo administrativo disciplinar ou de

descumprimento injustificado de Acordo de Resultados da autarquia.

§ 2º – Instaurado procedimento administrativo para apuração de irregularidades,

poderá o Governador do Estado, no interesse da administração, afastar o dirigente da

Arsae-MG até a sua conclusão, sem que o afastamento implique prorrogação do

mandato ou extensão do prazo inicialmente previsto para seu término.

Art. 17 – Aos dirigentes da Arsae-MG é vedado:

I – exercer atividade de direção político-partidária;

II – exercer atividade profissional, empresarial ou sindical em entidade sujeita à

regulação da Arsae-MG;

III – celebrar contrato de prestação de serviço ou instrumento congênere com

entidade sujeita à regulação da Arsae-MG;

IV - deter participação societária em entidade sujeita à regulação da Arsae-MG;

V – exercer cargo, emprego ou função em entidade sujeita à regulação da Arsae-

MG.

Art. 18 – Até um ano após deixar o cargo, é vedado ao ex-dirigente:

I – representar qualquer pessoa natural ou jurídica e respectivos interesses perante

a Arsae-MG;
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II – utilizar em benefício próprio informações privilegiadas obtidas em decorrência

do cargo exercido.

Seção VI

Dos Servidores da Arsae-MG

Art. 19 – Fica acrescentado, ao item IV.1 do Anexo IV da Lei Delegada n° 175, de

26 de janeiro de 2007, o item constante no Anexo I desta lei, que contém o

quantitativo de Dai-unitário destinado à Arsae-MG.

Art. 20 – Fica acrescentado ao Quadro Geral de Cargos de Provimento em

Comissão, constante no Anexo V da Lei Delegada nº 175, de 2007, o item V.34, na

forma do Anexo II desta lei.

§ 1º – Os cargos da Administração Superior da Arsae-MG, de que trata o § 1º do

art. 1º da Lei Delegada nº 175, de 2007, são os constantes no item V.34.1 do Anexo

V da Lei Delegada nº 175, de 2007.

§ 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 Arsae-MG são os constantes no item V.34.2 do Anexo V da Lei

Delegada nº 175, de 2007.

§ 3º – A identificação dos cargos de que trata este artigo e as formas de

recrutamento correspondentes serão definidas em regulamento.

§ 4º – Equiparam-se, para fins remuneratórios, o cargo de Diretor-Geral ao cargo de

Secretário de Estado e o cargo de Diretor ao de Secretário Adjunto.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 21 –  Compete à Arsae-MG supervisionar, controlar e avaliar a aplicação de

investimentos realizados pelos prestadores de serviços de abastecimento de água e

de esgotamento sanitário com recursos oriundos do Orçamento Geral da União, dos

Estados, dos Municípios, de empreendedores privados, de fundos especiais e de

beneficiários diretos.

Parágrafo único –  Os recursos de que trata o “caput” desse artigo não poderão

compor a base de custo utilizada para a fixação da tarifa, bem como para a

remuneração do capital investido.
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Art. 22 – A Arsae-MG poderá celebrar acordo de resultados, nos termos da Lei nº

17.600, de 1º de julho de 2008.

Art. 23 – O Estado poderá, para os fins do disposto no art. 241 da Constituição da

República, celebrar convênio de cooperação com os Municípios, com o objetivo de

viabilizar a celebração de contrato de programa entre entidade da administração

indireta estadual e Município, para a prestação dos serviços de abastecimento de

água e de esgotamento sanitário.

Art. 24 – Na primeira gestão da Arsae-MG, serão nomeados diretamente pelo

Governador do Estado o Diretor-Geral, para mandato de quatro anos, e os dois

Diretores, sendo um para mandato de três e o outro para mandato de dois anos.

Art. 25 – Os servidores das carreiras do Poder Executivo Estadual poderão ser

cedidos à Arsae-MG.

Art. 26 – Os valores obtidos pela aplicação das sanções pecuniárias previstas nesta

lei serão destinados ao 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.

Parágrafo único - Até a criação do Fundo Estadual de Saneamento Básico de Minas

Gerais, os valores a que se refere o “caput” deste artigo serão destinados, em partes

iguais, ao Fundo de Proteção e Defesa do Consumidor, criado pela Lei

Complementar nº 66, de 22/1/2003, e ao Fundo de Recuperação, Proteção e

Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais,

criado pela Lei nº 15.910, de 21/12/2005.

Art. 27 – Fica revogado o art. 14 da Lei nº 18.036, de 12 de janeiro de 2009.

Art. 28 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

(a que se refere o art. 19 da Lei n° , de de de 200 9)

“ANEXO IV

(a que se referem o § 2° do art. 2°, o § 4° do art.  8°, o § 2° do art. 12 e o inciso I do §

1° do art. 14 da Lei Delegada n° 175, de 26 de jane iro de 2007)

IV.1 – QUANTITATIVOS DE DAI-UNITÁRIO, FGI-UNITÁRIO E GTE-UNITÁRIO

ATRIBUÍDOS ÀS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES DO PODER EXECUTIVO
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* - A tabela a que se refere os quantitativos de DAI-unitário, FGI-unitário e GTE-

unitário atribuídos às autarquias e fundações do Poder Executivo foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 22.5.2009.

ANEXO II

(a que se refere o art. 20 da Lei n° , de de de 200 9)

“ANEXO V

(a que se referem o § 3° do art. 2° e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da Lei Delegada n°

175, de 26 de janeiro de 2007)

QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E DE

FUNÇÕES GRATIFICADAS ESPECÍFICAS CRIADAS E EXTINTAS E SUA

CORRELAÇÃO

(...)

V.34 Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de

Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais – Arsae-MG

V.34.1 CARGOS EM COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

* - A tabela a que se refere os cargos em comissão da administração superior foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2009.

V.34.2 QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO

GRUPO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO – DAI

* - A tabela a que se refere o quantitativo de cargos de provimento em comissão do

grupo de direção e assessoramento - DAI foi publicada no “Diário do Legislativo” de

22.5.2009.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Zé Maia, relator - Antônio Júlio - Gustavo Valadares -

Juarez Tavóra - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.188/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado por meio da Mensagem nº

354/2009, o projeto de lei em epígrafe visa a alterar a Lei nº 16.080, de 26/4/2006,

que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do
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Brasil S.A. destinada à execução do Programa de Melhoria de Ligações e Acessos

Rodoviários no Vale do Rio Doce.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 3/4/2009, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

para receber parecer, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102 do

Regimento Interno.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria com as Emendas nºs 1 e 2, que

apresentou .

Agora vem a matéria a esta Comissão, para receber parecer, nos termos

regimentais.

Fundamentação

O projeto de lei em análise visa alterar a Lei nº 16.080, que 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, componente do Projeto Estruturador de Pavimentação de Ligações e

Acessos Rodoviários aos Municípios - Proacesso -, ampliando as modalidades de

garantia oferecidas na operação.

Essa lei prevê como garantias as ações preferenciais nominativas de emissão da

Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig -, de titularidade da administração

direta ou indireta e os debêntures de emissão da Cemig, oferecidas pelo Executivo

até o limite de 125% do valor do financiamento.

O projeto em epígrafe acrescenta a essa relação as participações acionárias do

Estado junto às empresas por ele controladas, os direitos creditórios do Fundo de

Incentivo ao Desenvolvimento - Findes -, os direitos creditórios provenientes de

créditos devidos ao Estado de Minas Gerais referentes à compensação financeira

pela utilização de recursos hídricos e recursos minerais em território mineiro e os

ativos remanescentes dos processos de dissolução da MinasCaixa e de alienação do

Credireal e do Bemge.

Segundo o governo, essas novas disposições viabilizarão a opção de troca de

algumas das atuais garantias, diante de melhores oportunidades na geração de
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rendas adicionais provindas dos ativos. Essa flexibilidade operacional torna-se ainda

mais relevante, dado o momento de crise econômica mundial, que já acarretou

redução nos recursos financeiros arrecadados.

A Comissão de Constituição e Justiça, baseando-se nas disposições legais

referentes à concessão de garantias para a contratação de operação de crédito pelo

Estado, verificou se essas novas garantias constantes no projeto se coadunam com a

legislação que rege a matéria. Assim, entendeu que a prestação de garantia por meio

das participações acionárias que o Estado detém junto às empresas por ele

controladas não pode ser veiculada da forma proposta, porque, no caso de eventual

impossibilidade de cumprimento pelo Estado das obrigações assumidas junto ao

Banco do Brasil, o controle acionário dessas empresas poderia ser colocado em

risco. Para corrigir essa distorção, propôs a Emenda nº 1, alterando a redação do

inciso III do art. 3º a que se refere o art. 1º do projeto, adicionando que essa garantia

específica será dada pelo Estado, desde que o ônus que recair sobre ela não

implique a perda do controle acionário pelo Estado.

Quanto aos direitos creditórios do Findes, não vislumbrou óbice, tendo em vista

que, conforme a legislação vigente, o BDMG, na condição de agente financeiro do

fundo e mandatário do Estado, é autorizado a oferecer em garantia direitos creditórios

para assegurar o cumprimento de obrigações assumidas pelo Estado em projetos de

interesse relevante.

No que se refere a direitos creditórios provenientes da compensação financeira

devida ao Estado pela utilização de recursos hídricos e minerais, verificou que é

vedada a cessão desses direitos em relação a período posterior ao do mandato do

Chefe do Poder Executivo e, como a Lei nº 16.080 não dispõe sobre o prazo de

duração do empréstimo, apresentou a Emenda nº 2, para que tais direitos creditórios

sejam ofertados em garantia, desde que sejam “respeitados os limites estabelecidos

na Resolução nº 43, de 21/12/2001, do Senado Federal”.

Por fim, quanto aos ativos adquiridos pelo Estado em decorrência da extinção da

MinasCaixa e da alienação das ações representativas do controle acionário do

Credireal e do Bemge, foi verificado que não há impedimento legal.
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Assim, entendemos que, feitos os ajustes legais pela Comissão precedente, não há

óbice à aprovação do projeto, pois, do ponto de vista financeiro-orçamentário, a Lei nº

16.080 já determina que os recursos necessários ao atendimento da contrapartida

financeira do Estado e das despesas relativas à amortização do principal e ao

pagamento de juros e dos demais encargos decorrentes da operação de crédito em

comento serão consignados anualmente no Orçamento do Estado.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.188/2009, no 1º

turno, com as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2009.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Carlos Arantes -

Antônio Júlio - Domingos Sávio - Juarez Távora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.196/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, de iniciativa do Deputado Leonardo Moreira, “dispõe sobre

a proibição da cobrança de taxa de conveniência pelas empresas prestadoras de

serviço no Estado de Minas Gerais”.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 4/4/2009, foi a proposição distribuída às

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

Defesa do Consumidor e do Contribuinte para receber parecer.

Vem o projeto agora a esta Comissão, para receber parecer quanto aos aspectos

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

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

Fundamentação

A proposição em análise visa a proibir a cobrança de taxa de conveniência de forma

variável, em razão do preço do ingresso para eventos culturais e de lazer.

Com efeito, percebe-se, por vezes, que as empresas que organizam a realização

de algum evento cultural, tais como “shows” e peças teatrais, cobram um valor do
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consumidor referente à comodidade de ter o bilhete de ingresso ou entrada entregue

em local de sua preferência.

Trata-se, em realidade, de benefício concedido aos cidadãos, o qual, por óbvio, é

passível de cobrança; ocorre, porém, que se tem tornado prática recorrente cobrar

taxa calculada percentualmente sobre o valor total do ingresso ou da entrada. Assim,

em um evento em que o valor do ingresso varie entre R$100,00 e R$300,00, a taxa

de conveniência também se alteraria proporcionalmente.

Conforme se depreende da exposição de motivos do projeto em análise, não há

que se falar em cobrança de quantias variáveis para a entrega de ingressos, entradas

ou similares. O serviço prestado é o mesmo, preservando-se as mesmas

características e, principalmente, os mesmos custos.

Impõe-se, portanto, que a taxa de conveniência seja calculada de forma fixa,

permitindo-se, unicamente, a variação dos valores, tendo como referência o local de

entrega determinado pelo consumidor.

Torna-se claro que o projeto de lei em análise cuida de matéria referente à proteção

do consumidor; é, portanto, de competência estadual, nos termos do art. 24, VIII, da

Constituição Federal.

Percebe-se a ausência, também, de vício de iniciativa, por não se tratar de matéria

de propositura exclusiva do Poder Executivo.

Visando à adequação do projeto à técnica legislativa, propomos o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.196/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

apresentado.

SUSBTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a cobrança de valores referentes à entrega de ingresso para eventos

culturais e esportivos no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Nas compras realizadas a distância, por telefone, internet ou outros meios

similares, os valores cobrados para a entrega, em local estipulado pelo consumidor,
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de ingresso para eventos culturais e esportivos realizados no Estado não poderão

variar de acordo com o preço do ingresso, para um mesmo espetáculo.

Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às penalidades

previstas no art. 56 e seguintes da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

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

Sala das Comissões, 19 de maio de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ademir Lucas - Sebastião

Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.198/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº 3.198/2009 dispõe

sobre a manutenção de elevadores em edifícios residenciais e comerciais, públicos

ou privados, e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 4/4/2009, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão emitir o parecer quanto a sua juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela pretende tornar obrigatória a realização da manutenção

semestral dos elevadores elétricos instalados nos edifícios públicos ou privados,

comerciais ou residenciais, por empresas prestadoras de serviço, habilitadas pelo

órgão fiscalizador estadual competente. Dispõe, ainda, sobre os órgãos competentes

para fiscalizar a manutenção dos elevadores; a responsabilidade civil e criminal, em

caso de acidente decorrente do descumprimento da norma, inclusive com a previsão

de sanções administrativas; a competência do Poder Executivo em relação à norma.

Primeiramente, é preciso ressaltar que o exercício da competência legislativa

estadual deve observar o modelo de repartição de competências estabelecido na

Constituição da República. Desse modo, à União foram conferidas competências
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expressas e aos Estados, em regra, a competência residual. Aos Municípios,

segundo o art. 30, I, foi conferida competência para legislar sobre os assuntos de

interesse local, que se caracterizam pela predominância do interesse municipal na

questão.

A instalação, a manutenção, a reforma, o funcionamento e a modernização dos

elevadores possui, quanto aos aspectos técnicos, regulamentação editada pelos

órgãos federais competentes, levando em conta a necessidade de uniformização das

regras em todo o território brasileiro.

Levando, ainda, em consideração a velocidade das mudanças tecnológicas, os

aspectos técnicos da questão posta não se encontram sujeitos a regulamentação por

lei, pois o trâmite do processo legislativo, muitas vezes demorado, poderia ocasionar

danos ou transtornos incontornáveis ou, mesmo, o engessamento da atuação

legislativa. Desse modo, a regulamentação ocorre por meio de resoluções e outros

instrumentos normativos expedidos pelos órgãos federais competentes.

O art. 2° da Lei Federal n° 9.933, de 20 de dezembr o de 1999, estabelece que os

regulamentos técnicos deverão dispor sobre características técnicas de insumos,

produtos finais e serviços que não constituam objeto da competência de outros

órgãos e de outras entidades da administração pública federal, no que se refere a

aspectos relacionados com segurança, prevenção de práticas enganosas de

comércio, proteção da vida e da saúde humana, animal e vegetal e meio ambiente.

Prevê, ainda, que tais regulamentos deverão considerar o conteúdo das normas

técnicas adotadas pela ABNT pertinentes ao caso.

A referida lei, em seu art. 3°, estabelece que ao I nstituto Nacional de Metrologia,

Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro - compete exercer, com exclusividade,

o poder de polícia administrativa na área de metrologia legal e na área de avaliação

de conformidade, em relação aos produtos por ele regulamentados ou em

decorrência de competência que lhe seja delegada.

A manutenção de elevadores, contudo, é assunto que demanda análise caso a

caso, considerando diversos fatores, como o modelo do equipamento, sua finalidade,

seu peso, a constância na sua utilização, sua capacidade, a acessibilidade das

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, dentre outros
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aspectos. As ocorrências e os defeitos, portanto, variam muito segundo o

equipamento e o tipo de utilização.

Desse modo, verifica-se que a matéria em tela estaria diretamente relacionada às

questões de uso e ocupação do solo urbano, já que as variáveis acima mencionadas

influenciam a necessidade e a periodicidade da referida manutenção.

A matéria está, portanto, inserida no âmbito da competência municipal, uma vez

que o território nacional, e mesmo o estadual, é marcado por diferenças de toda

ordem, o que impede o tratamento legislativo uniforme. Evidentemente, as

características urbanas presentes na Capital nem de longe se comparam às

existentes em Municípios do interior, muitos dos quais apresentam população

reduzida e, em grande parte, são desprovidos de prédios servidos com elevadores. O

Município, assim, é que teria melhor condição de estabelecer e realizar a fiscalização

dos referidos serviços de manutenção.

No uso de tal atribuição, foi editada no Município de Belo Horizonte a Lei n° 7.647,

de 23 de fevereiro de 1999, alterada pela Lei n° 8. 071, de 4 de setembro de 2000,

que dispõe sobre a instalação, conservação, reforma, modernização, funcionamento

e fiscalização de elevadores e outros aparelhos de transporte no Município. A citada

lei foi regulamentada no Decreto n° 10.042, de 28 d e outubro de 1999.

A norma prevê que, para cada elevador, haja um livro de ocorrências, pelo menos

uma inspeção anual, laudo técnico, botoeira em braile e um engenheiro como

responsável técnico por sua manutenção. As empresas de manutenção têm de

oferecer, ainda, um serviço de atendimento emergencial 24 horas, ou seja, em caso

de acidente, as empresas deverão prestar atendimento prontamente.

Por seu turno, o Código de Posturas Municipais (Lei n° 8.616, de 2003), em seu art.

200, prevê que a instalação, o funcionamento e a manutenção de elevadores e

aparelhos de transporte similares observarão o disposto na Lei Municipal nº 7.647, de

1999, e nas leis que a modificarem ou sucederem, aplicando-se aos infratores das

regras nelas relacionadas as penalidades previstas no mesmo código. Constam,

ainda, na Lei Municipal n° 7.647, de 1999, as sançõ es por seu descumprimento e a

obrigatoriedade da observância das normas técnicas pertinentes da Associação
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Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (NBR 5666, 5665, 7192, 10098, 10982, NM

267, 207, etc.).

Importante ressalva estabeleceu a lei municipal, uma vez que a competência para

expedir atos normativos e regulamentos técnicos, no campo da metrologia e da

avaliação da conformidade de produtos, de processos e de serviços, é do Conselho

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Conmetro. Assim,

quanto ao dispositivo que estabelece os órgãos competentes para fiscalizar a

manutenção dos elevadores, ficou demonstrada a existência de previsão expressa

sobre o tema na legislação federal e municipal.

No que se refere à previsão da responsabilidade civil e criminal em caso de

acidente decorrente do descumprimento da norma, o projeto de lei em tela também

não encontra abrigo constitucional ou legal, pois tais disposições já constam na

legislação federal. Tal previsão, inclusive, fere frontalmente a competência privativa

da União para legislar sobre direito civil e penal, contida no art. 22, I, da Constituição

Federal.

Quanto à previsão de sanções administrativas e à competência do Poder Executivo

para regulamentar a proposta em comento, tais dispositivos, assim como os demais,

não podem ser mantidos, por faltar ao Estado competência para regulamentar o

assunto, como acima informado. O Estado, portanto, não pode, mediante legislação

autônoma, alterar a legislação que a União e o Município editaram no desempenho

legítimo de sua competência constitucional, sob pena de comprometer e afetar os

princípios básicos que regem a função legislativa.

Estando o poder constituinte dos Estados membros limitado pelos princípios

explícitos e implícitos da Constituição Federal, sua autonomia legislativa acaba por

ser restringida, de maneira que se verificam óbices intransponíveis, de natureza

constitucional, legal e jurídica, à tramitação da proposição em epígrafe nesta Casa

Legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.198/2009

Sala das Comissões, 19 de maio de 2009.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Padre João - Sebastião

Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.200/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A proposição em análise, de autoria do Deputado Leonardo Moreira, “proíbe a

fabricação e a comercialização de pilhas não recarregáveis e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 4/4/2009, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável.

Compete, preliminarmente, a esta Comissão o exame dos aspectos de sua

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

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

Fundamentação

A proposta em tela pretende proibir 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,

bem como as destinadas aos produtos eletroeletrônicos que as contenham integradas

em sua estrutura de forma não substituível, estando ressalvadas 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. Por fim, dispõe que os fabricantes e os

comerciantes deverão tornar disponíveis ao consumidor mecanismos eficientes de

coleta e descarte das pilhas recarregáveis.

Inicialmente, destacamos o seguinte fragmento de decisão emanada do Supremo

Tribunal Federal referente à Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.396: “O espaço

de possibilidade de regramento pela legislação estadual, em casos de competência

concorrente, abre-se:

a) toda a vez que não haja legislação federal, quando, então, mesmo sobre

princípios gerais, poderá a legislação estadual dispor;
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b) quando, existente legislação federal que fixe os princípios gerais, caiba

complementação ou suplementação para o preenchimento de lacunas, para aquilo

que não corresponda à generalidade; ou ainda para a definição de pecualiaridades

regionais”.

Na citada ação, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia de dispositivos

da Lei nº 2.210, de 2001, do Estado do Mato Grosso do Sul, que proibia o uso, a

fabricação, o ingresso e a comercialização de amianto no território mato-grossense.

Guardadas as devidas proporções, o projeto em estudo apresenta os mesmos

problemas da citada lei do Mato Grosso do Sul, uma vez que já existe norma federal

que fixa princípios gerais para a produção e a comercialização de pilhas e baterias no

território nacional, bem como prevê critérios e padrões para o seu gerenciamento

ambientalmente adequado.

Com efeito, a Lei Federal nº 6.938, de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional

do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, estabelece

que em seu art. 6º, § 1º, que os Estados, na esfera de sua competência e nas áreas

de sua jurisdição, elaborarão normas supletivas e complementares e estabelecerão

padrões relacionados com o meio ambiente, observados os que forem estabelecidos

pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama. O art. 8º, inciso VII, por sua

vez, confere ao Conama a competência de estabelecer normas, critérios e padrões

relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao

uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos.

O Conama, no uso das suas atribuições, editou a Resolução nº 401, de 2008, que

estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias

comercializadas no território nacional e os critérios e padrões para o seu

gerenciamento ambientalmente adequado. Além de fixar os citados limites, a norma,

em seu art. 14, prevê que nos materiais publicitários e nas embalagens de pilhas e

baterias, fabricadas no País ou importadas, deverão constar a simbologia indicativa

da destinação adequada, as advertências sobre os riscos à saúde humana e ao meio

ambiente, bem como a necessidade de, após o uso, serem encaminhadas aos

revendedores ou à rede de assistência técnica autorizada. Por fim, em seu art. 26,

dispõe que os fabricantes e importadores dos produtos em questão deverão conduzir
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estudos para substituir as substâncias potencialmente perigosas neles contidas ou

reduzir o seu teor até os valores mais baixos viáveis tecnologicamente.

Assim sendo, não vislumbramos a possibilidade de esta Casa dispor sobre a

matéria, uma vez que esta foi tratada em norma federal, que atende ao fim almejado

no projeto.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.200/2009.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2009.

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

Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.269/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 357/2009, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo reconhecer o relevante

interesse coletivo, a importância social das obras e a utilidade pública das unidades

do Rotary International localizadas em Minas Gerais.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 1º/5/2009 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 3.269/2009 tem por finalidade reconhecer o relevante interesse

coletivo, a importância social de suas obras e a utilidade pública das unidades do

Rotary International localizadas em Minas Gerais, assim como as associações Casa

da Amizade, constituídas pelas esposas dos membros integrantes dos Rotary Clubs,

dedicadas à assistência dos desvalidos.

Ressalta ainda que a declaração de utilidade pública de cada unidade autônoma

dos Rotary Clubs ou Casas da Amizade, dotada de personalidade jurídica própria, se

fará por lei específica, na forma da Lei nº 12.972, de 27/7/1998.



____________________________________________________________________________
1052

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão relacionadas no art. 22 da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

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

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

peculiaridades. Para o Estado, a regra básica está consagrada no § 1° do art. 25, que

lhe faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo da União

nem do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, o reconhecimento de entidade privada não

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

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado.

Conclusão

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

legalidade do Projeto de Lei n° 3.269/2009.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Ademir Lucas - Padre

João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.312/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo reconhecer o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a

utilidade pública das unidades do Lions International localizadas em Minas Gerais.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/5/2009 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 3.312/2009 tem por finalidade reconhecer o relevante interesse

coletivo, a importância social de suas obras e a utilidade pública das unidades do

Lions International localizadas em Minas Gerais, assim como as associações



____________________________________________________________________________
1053

constituídas pelas esposas de seus membros, dedicadas à assistência dos

desvalidos.

Ressalta ainda que a declaração de utilidade pública de cada unidade autônoma do

Lions Club, dotada de personalidade jurídica própria, se fará por lei específica, na

forma da Lei nº 12.972, de 27/7/98.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão listadas no art. 22 da Constituição

da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas no art. 30,

que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e

suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas peculiaridades.

Para o Estado, a regra básica está consagrada no § 1° do art. 25, que lhe faculta

tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo da União nem do

Município.

À luz dos dispositivos mencionados, o reconhecimento da relevância social de

entidade privada não constitui assunto de competência privativa da União nem do

Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do Estado.

Conclusão

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

legalidade do Projeto de Lei n° 3.312/2009.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Ademir Lucas - Padre

João.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.681 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.681/2008, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública a Associação Instituto Bola Preta, com sede no Município

de Elói Mendes, 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° 2.681/2008

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

Município de Elói Mendes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Instituto Bola Preta, com

sede no Município de Elói Mendes.

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

Sala das Comissões, 13 de maio de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.857 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.857/2008, de autoria do Deput ado João Leite, que declara de

utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento do Bairro Fernão Dias - Codefer -,

com sede no Município de Esmeraldas, foi aprovado em turno único, na forma

original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.857/2008

Declara de utilidade pública a entidade Conselho de Desenvolvimento do Bairro

Fernão Dias - Codefer -, com sede no Município de Esmeraldas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Conselho de

Desenvolvimento do Bairro Fernão Dias - Codefer -, com sede no Município de

Esmeraldas.

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

Sala das Comissões, 13 de maio de 2009.
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Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.003 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.003/2009, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública a Associação de Caridade de São João Nepomuceno, 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° 3.003/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Caridade de São João Nepomuceno,

com sede no Município de São João Nepomuceno.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Caridade de São João

Nepomuceno, com sede no Município de São João Nepomuceno.

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

Sala das Comissões, 13 de maio de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.023 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.023/2009, de autoria do Deput ado Zezé Perrella, que declara

de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Comunitário dos Amigos do

Município de Ressaquinha, com sede no Município de Ressaquinha, foi aprovado em

turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 3.023/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Comunitário dos

Amigos do Município de Ressaquinha, com sede no Município de Ressaquinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Comunitário dos Amigos do Município de Ressaquinha, com sede no Município de

Ressaquinha.

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

Sala das Comissões, 13 de maio de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.033 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.033/2009, de autoria do Deput ado Wander Borges, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária Educacional Estrela – ACE-

Estrela –, com sede no Município de Bocaiúva, 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° 3.033/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Educacional Estrela – ACE-

Estrela –, com sede no Município de Bocaiúva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Estrela – ACE-Estrela –, com sede no Município de Bocaiúva.

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

Sala das Comissões, 6 de maio de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.043 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.043/2009, de autoria do Deput ado Domingos Sávio, que

declara de utilidade pública o Centro do Adolescente Ativo, com sede no Município de

São João del-Rei, 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° 3.043/2009

Declara de utilidade pública a entidade Centro do Adolescente Ativo, com sede no

Município de São João del-Rei.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Centro do Adolescente

Ativo, com sede no Município de São João del-Rei.

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

Sala das Comissões, 6 de maio de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.063 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.063/2009, de autoria do Deput ado Deiró Marra, que declara

de utilidade pública o Lions Clube de Patrocínio, com sede no Município de

Patrocínio, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 3.063/2009

Declara de utilidade pública o Lions Clube de Patrocínio, com sede no Município de

Patrocínio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Lio ns Clube de Patrocínio, com sede

no Município de Patrocínio.

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

Sala das Comissões, 6 de maio de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.066 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.066/2009, de autoria do Deput ado Célio Moreira, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Charneaux, com sede no

Município de Caeté, 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° 3.066/2009

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

sede no Município de Caeté.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Charneaux, com sede no Município de Caeté.

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

Sala das Comissões, 6 de maio de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.068 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.068/2009, de autoria do Deput ado Délio Malheiros, que

declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae

de Itamarandiba –, com sede no Município de Itamarandiba, 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° 3.068/2009

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

Apae – de Itamarandiba, 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 Itamarandiba, com sede nesse Município.

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

Sala das Comissões, 13 de maio de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.071 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.071/2009, de autoria do Deput ado Dimas Fabiano, que

declara de utilidade pública o Rotary Club de Itajubá-Oeste, com sede no Município

de Itajubá, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 3.071/2009

Declara de utilidade pública o Rotary Club de Itajubá-Oeste, com sede no Município

de Itajubá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Rot ary Club de Itajubá-Oeste, com

sede no Município de Itajubá.

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

Sala das Comissões, 13 de maio de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.073 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.073/2009, de autoria do Deput ado Mauri Torres, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária Nossa Senhora da Conceição, com

sede no Município de Jacinto, 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° 3.073/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Nossa Senhora da

Conceição, com sede no Município de Jacinto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Senhora da Conceição, com sede no Município de Jacinto.

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

Sala das Comissões, 6 de maio de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.076 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.076/2009, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de

utilidade pública o Lar Comunitário Frederico Ozanam, com sede no Município de

Ouro Branco, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.076/2009

Declara de utilidade pública a entidade Lar Comunitário Frederico Ozanam, com

sede no Município de Ouro Branco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Lar Comunitário Frederico

Ozanam, com sede no Município de Ouro Branco.

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

Sala das Comissões, 6 de maio de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.081 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.081/2009, de autoria do Deput ado Adalclever Lopes, que

declara de utilidade pública a Associação de Convivência, Sabedoria e Experiência –

Acse –, 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.
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PROJETO DE LEI N° 3.081/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Convivência, Sabedoria e

Experiência – Acse –, com sede no Município de Caratinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Convivência,

Sabedoria e Experiência – Acse –, com sede no Município de Caratinga.

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

Sala das Comissões, 13 de maio de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.084 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.084/2009, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública o Centro de Reintegração Social Projeto Novo Horizonte,

foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.084/2009

Declara de utilidade pública o Centro de Reintegração Social Projeto Novo

Horizonte, com sede no Município de Carmo do Cajuru.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Cen tro de Reintegração Social

Projeto Novo Horizonte, com sede no Município de Carmo do Cajuru.

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

Sala das Comissões, 13 de maio de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.097 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.097/2009, de autoria do Deput ado Vanderlei Jangrossi, que

declara de utilidade pública a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Pedro

Leopoldo – AAPPL –, com sede no Município de Pedro Leopoldo, 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° 3.097/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Aposentados e Pensionistas de

Pedro Leopoldo – AAPPL –, com sede no Município de Pedro Leopoldo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerias decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Aposentados e

Pensionistas de Pedro Leopoldo – AAPPL –, com sede no Município de Pedro

Leopoldo.

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

Sala das Comissões, 13 de maio de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.102 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.102/2009, de autoria do Deput ado Alberto Pinto Coelho, que

declara de utilidade pública a Associação Jenipapense de Assistência à Infância –

Ajenai –, com sede no Município de Jenipapo 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.
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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° 3.102/2009

Declara de utilidade pública a Associação Jenipapense de Assistência à Infância –

Ajenai –, com sede no Município de Jenipapo de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

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

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

Sala das Comissões, 6 de maio de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.103 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.103/2009, de autoria do Deput ado Alberto Pinto Coelho, que

revoga o título de utilidade pública da entidade denominada Ação Social São Miguel –

Aciel –, 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° 3.103/2009

Revoga a Lei n° 11.593, de 2 de setembro de 1994, q ue declara de utilidade pública

a entidade Ação Social São Miguel – Aciel –, com sede no Município de Santos

Dumont.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica revogada a Lei n° 11.593, de 2 de se tembro de 1994.

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

Sala das Comissões, 13 de maio de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.106 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.106/2009, de autoria do Deput ado Inácio Franco, que declara

de utilidade pública o Lar de Meninas Maddalena Medioli - Lameb -, com sede no

Município de Betim, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.106/2009

Declara de utilidade pública a entidade Lar de Meninas Maddalena Medioli - Lameb

-, com sede no Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Lar de Meninas Maddalena

Medioli - Lameb -, com sede no Município de Betim.

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

Sala das Comissões, 13 de maio de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.108 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.108/2009, de autoria do Deput ado Sebastião Helvécio, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária Cidade Alta – ACCA –, com

sede no Município de Peçanha, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 3.108/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Cidade Alta – ACCA –, com

sede no Município de Peçanha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

– ACCA –, com sede no Município de Peçanha.

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

Sala das Comissões, 13 de maio de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.117 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.117/2009, de autoria do Deput ado Domingos Sávio, que

declara de utilidade pública o Asilo Raimundo Nonato Alvim, com sede no Município

de Conceição da Barra 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° 3.117/2009

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

Município de Conceição da Barra de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Asi lo Raimundo Nonato Alvim, com

sede no Município de Conceição da Barra de Minas.

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

Sala das Comissões, 13 de maio de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 23 DE MAIO DE 2009

ATAS

ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 21/5/2009

Presidência dos Deputados José Henrique, Weliton Prado e Getúlio Neiva

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

Correspondência: Ofício nº 28/2009 (informando ausência do País do Vice-

Governador), do Governador do Estado - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação

de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.364 a 3.366/2009 - Requerimentos nºs 3.874 a

3.886/2009 - Comunicações: Comunicações das Comissões de Transporte, de

Educação, de Política Agropecuária, de Cultura, de Assuntos Municipais, de

Fiscalização Financeira, do Trabalho e de Segurança Pública e do Deputado Elmiro

Nascimento (2) - Registro de presença - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados

Padre João, Carlin Moura, Paulo Guedes, Getúlio Neiva e Doutor Rinaldo - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência -

Leitura de Comunicações - Requerimento do Deputado Almir Paraca; deferimento;

discurso do Deputado Weliton Prado - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

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

Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura -

Carlos Gomes - Célio Moreira - Chico Uejo - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas

Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio

Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João

Leite - Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Maria Lúcia

Mendonça - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Ronaldo Magalhães -

Ruy Muniz - 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 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 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 João Leite, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIO

N° 28/2009, do Sr. Aécio Neves, Governador do Estad o, informando que o Sr.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Vice-Governador do Estado, se ausentará do País

no período de 25 a 27/5/2009, em missão oficial, para participar de reuniões técnicas

junto ao Banco Mundial e ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, nos Estados

Unidos da América.

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 3.364/2009

Altera a redação do parágrafo único do art. 1º e do art. 2º da Lei nº 14.065, de 22 de

novembro de 2001, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de

Santo Antônio do Monte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O parágrafo único do art. 1º e o art. 2º da Lei nº 14.065, de 22 de novembro

de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 1º - (...)

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se à

construção de quadras esportivas, creches, salão comunitário e área de lazer para a

comunidade, bem como à edificação, no prazo de três anos, de prédio a ser doado ao

Estado, destinado à instalação de unidade da Secretaria de Estado de Fazenda, e à

doação de uma área de 1.000,00m² ao INSS para construção de agência da

Previdência Social.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, no

prazo de três anos contados da data de sua publicação, não lhe tiver sido dada a

destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.”.

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

Sala das Reuniões, 21 de maio de 2009.

Tiago Ulisses

Justificação: O Município de Santo Antônio do Monte doou ao Estado, em 1979,

imóvel destinado à construção de um centro social urbano, a qual não se concretizou.

Postulou, então, ao Município que lhe fosse doado o imóvel. Apresentado projeto com

esse fim, foi consultada a Secretaria do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e

do Adolescente, que informou não possuir recursos próprios para dar curso ao

empreendimento previsto e não se opôs à doação pretendida pelo Município. Em

19/11/2007, foi lavrada a escritura transferindo a este o domínio do imóvel.

Em 11/5/2009, o Prefeito Municipal informou que o governo federal está expandindo

o atendimento da Previdência Social através da instalação de novas agências. Assim,

o Município de Santo Antônio do Monte foi benefeciado com a instalação de uma

agência, e a parceria se dará com a doação de terreno com esse fim. Após análise,

decidiu-se instalá-la em parte do imóvel objeto deste projeto de lei, por tratar-se de

área central e de fácil acesso à população.

Na lei que autorizou a transferência do imóvel para o Município, constam condições,

algumas já cumpridas, restando apenas a construção de edificação a ser doada ao

Estado, para intalação de unidade da Secretaria de Fazenda, e de salão comunitário.

Considerando-se que ainda restará uma área de 1.000,00m², o Município pretende
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destiná-la à construção da referida agência. Para tanto, esperamos contar com o

apoio dos parlamentares desta Casa à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.365/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Campestre 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 Campestre o

imóvel com área de 390m² (trezentos e noventa metros quadrados) e faixa de terreno

de 23,50m² (vinte e três metros e cinquenta centimetros quadrados), confrontando

pela frente com a Rua Coronel José Custódio, pelos lados com as Ruas Cesarino

Firmo e Antônio de Paula Souza e pelos fundos com sucessores de José Salustiano

de Oliola, registrado sob o nº 13.723, Livro 3N, fls. 196, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Campestre.

Parágrafo único – O imóvel de que trata este artigo destina-se à instalação da sede

administrativa do Município de Campestre.

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

Sala das Reuniões, 21 de maio de 2009.

Rômulo Veneroso

Justificação: O projeto ora apresentado visa atender antigo anseio da comunidade

de Campestre, que deseja promover a regularização da situação locacional da sede

administrativa do Município, que se encontra em pleno e regular funcionamento,

sendo pertencente ao Estado. Com a aprovação deste projeto de lei pelos nobres

pares, estaremos atendendo uma justa reivindicação da comunidade do Município de

Campestre.

- 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.
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PROJETO DE LEI Nº 3.366/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Radiodifusão para o

Desenvolvimento Artístico, Educacional e Cultural da Cidade de Resende Costa, com

sede no Município de Resende Costa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Radiodifusão para o Desenvolvimento Artístico, Educacional e Cultural da Cidade de

Resende Costa, com sede no Município de Resende Costa.

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

Sala das Reuniões, 21 de maio de 2009.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: A Associação Comunitária de Radiodifusão para o Desenvolvimento

Artístico, Educacional e Cultural da Cidade de Resende Costa é instituição de direito

privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que desenvolve importante

trabalho de fins sociais nas áreas artísticas, educacionais, culturais, da saúde e

atividades esportivas.

A referida entidade está em funcionamento há mais de 5 anos e sua Diretoria é

constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem atividades

voluntárias.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 3.874/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Cooperativa Dedo de Gente pelo recebimento do Prêmio

Sebrae Top 100 de Artesanato. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 3.875/2009, do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Colégio Santa Rita pela comemoração dos 50 anos de

sua fundação.
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Nº 3.876/2009, da Deputada Gláucia Brandão, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Cid Veloso pelo recebimento do título de Professor

Emérito da Universidade Federal de Minas Gerais. (- Distribuídos à Comissão de

Educação.)

Nº 3.877/2009, do Deputado Rômulo Veneroso, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais -

Fiemg - pela passagem do Dia da Indústria. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 3.878/2009, da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, em que

solicita seja encaminhado ao Secretário de Fazenda pedido de informações sobre

notas fiscais de fornecimento de gás liquefeito de petróleo de Minas Gerais

envolvendo a comercialização do produto entre as distribuidoras e revendas. (- À

Mesa da Assembleia.)

Nº 3.879/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Prefeito Municipal de Contagem e ao Presidente da Autarquia

Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem - Transcon - pedido de

providências para que se realize licitação para o transporte alternativo. (- À Comissão

de Transporte.)

Nº 3.880/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado manifesto de repúdio pela tramitação do Projeto de Lei Federal nº

4.228/2008 ao Sr. Robson Gomes, Vereador à Câmara Municipal de Ipatinga e

Prefeito interino desse Município.

Nº 3.881/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado manifesto de repúdio pela tramitação do Projeto de Lei Federal nº

4.228/2008 ao Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Michel

Temer, e ao Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias dessa Casa,

Deputado Federal Luiz Couto.

Nº 3.882/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Juiz Titular do Tribunal do Júri da Comarca de Montes Claros pedido

de providências para marcação de data do julgamento do Processo nº

043302044748-1, tão logo os recursos sejam decididos e os autos retornem à referida

Comarca.
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Nº 3.883/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Congresso Nacional pedido de providências para que seja apreciado

o Projeto de Lei Federal nº 122/2006.

Nº 3.884/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhadas às Corregedorias do Ministério Público e do Tribunal de Justiça, ao

Juiz de Direito e ao Promotor de Justiça da Comarca de Betim, ao Conselho Tutelar

da área da 2ª Delegacia de Polícia, ao Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e

do Adolescente, à Secretaria de Estado de Defesa Social, à Chefia da Polícia Civil e à

Prefeitura Municipal de Betim cópias do relatório da visita dessa Comissão à 2ª

Delegacia de Polícia de Betim realizada em 27/4/2009.

Nº 3.885/2009, da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, em que

solicita seja encaminhado ao Secretario de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

pedido de providências para, em conjunto com outros órgãos estaduais e federais

atinentes ao assunto, sejam realizados investimentos necessários ao

desenvolvimento de tecnologias que possibilitem a utilização de fontes alternativas

para a produção de fertilizantes agrícolas, a exemplo da rocha potássica conhecida

como "verdete".

Nº 3.886/2009, da Comissão de Saúde, em que solicita seja encaminhado à

Secretário de Saúde pedido de providências para que sejam enviados ao Tribunal de

Justiça de Minas Gerais, ao Ministério Público Estadual e à Defensoria Pública de

Minas Gerais os protocolos de tratamento das doenças para as quais há maior

número de demandas judiciais por tratamento, informando as opções terapêuticas

fornecidas pelo SUS.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Transporte,

de Educação, de Política Agropecuária, de Cultura, de Assuntos Municipais, de

Fiscalização Financeira, do Trabalho e de Segurança Pública e do Deputado Elmiro

Nascimento (2).

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra, com muita honra, a presença, em

Plenário, dos Deputados Dary Pagung e Paulo Roberto e da Deputada Luzia Toledo,
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da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, bem como da Sra. Maria da

Glória Brito Abaurre, Secretária de Meio Ambiente desse Estado. Agradecemos sua

presença. Eles estão participando do encontro da Cipe Rio Doce.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, nobres colegas Deputados, público que

nos acompanha pelas galerias e pela TV Assembleia. É uma pena que eu tenha

apenas 15 minutos, pois gostaria de abordar pelo menos três assuntos. O primeiro diz

respeito aos dados da vigilância sanitária, que reprova 33% dos alimentos em Minas

Gerais. Essa é uma questão grave, e, mais uma vez, vemos a ausência do Estado de

forma propositiva, seja o IMA, seja a própria Emater. Refiro-me ao IMA no sentido de

certificação, aprovação dos projetos e acompanhamento de toda a produção da

agricultura e da pecuária na linha de alimentos.

Acompanhei todo esse trabalho desde o início, enquanto membro do Conselho

Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. Hoje, quem tem assento

no Conselho é o companheiro Deputado André Quintão. A segurança alimentar é

importante, mas é muito importante o Estado dar condições à agroindústria familiar e

assim produzir todos os derivados de queijos, a linha de condimentos, as plantas

medicinais.

Os dados que a Vigilância Sanitária apresenta são assustadores. Precisamos ter

alimento com qualidade e segurança. Os dados apresentam uma ameaça, e nós já

provocamos, várias vezes, a discussão da produção de alimentos nesta Casa. Vemos

que o IMA é ausente, distante, inacessível, assim como a Emater, que, com todo o

apoio que tem recebido do governo federal, ainda não tem condições de ir a cada

comunidade rural e dar assistência à agroindústria.

Ontem mesmo, Sr. Presidente, pude acompanhar o futuro Governador, Patrus

Ananias, o Ministro Guilherme Cássio e o Secretário de Estado Manoel Costa a

Taiobeiras, na concessão de titularidade. Lá, nove veículos do governo federal foram

repassados à regional da Emater. Foram repassados tratores à Emater. É o governo

federal fazendo seu papel, não excluindo e não dificultando a sua relação com o

governo de Minas e dando condições aos técnicos para fazerem seu trabalho. Mesmo



____________________________________________________________________________
1075

assim, parece que a Emater entrou na mesma lógica da Cemig e da Copasa, de que

o mais importante é o lucro. A Emater tem um convênio com o Município e um com o

Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA. À vezes, chega a ter três convênios

em determinadas áreas, e ainda não é dada ao técnico condição de prestar

assistência na zona rural, lá na ponta. Então, quem acumula esse dinheiro é a

Emater, que tem lucros e mais lucros.

Fazemos esta denúncia em razão dos dados, que nos deixam consternados, da

Vigilância Sanitária em Minas Gerais. Queremos aprofundar esse debate na

Comissão de Política Agropecuária, assim como na Comissão de Saúde.

Outro ponto que quero destacar é a forma como está tramitando o projeto que cria a

agência reguladora de água e esgoto em Minas Gerais.

Agradeço e saúdo também os colegas Deputados. Estivemos reunidos nesta

manhã, e eles podem se juntar a nós, em Minas. A grande empresa que dá cobertura

a 611 Municípios é a Copasa, uma empresa de economia mista, que, infelizmente,

tem priorizado o lucro em vez do serviço, seja na linha ambiental, seja na social. Está

tramitando um projeto que cria a agência reguladora, que se restringe a regular e

fiscalizar água e esgoto.

Cremos e temos a convicção de que essa agência pode ser mais abrangente na

destinação dos lixos, das águas pluviais e assim obter um instrumento mais eficiente.

Esse é o grande problema. Nós, da bancada, posicionamo-nos contra parte do

projeto. A tramitação em regime de urgência dificulta o debate - para não dizer que

impede o debate com a comunidade, os usuários e os Prefeitos. O projeto nega a

titularidade do Município, o principal responsável. Se o Município já concedeu os

serviços à Copasa, automaticamente está permitindo a essa agência regulá-los e

fiscalizá-los. Isso está no projeto. É como se fosse uma venda casada.

Portanto é um grande equívoco. Esse projeto é inconstitucional. Por isso estamos

contra parte dele. Criar a agência é importante. Queremos e reivindicamos a sua

criação, todavia com a alteração do projeto. De igual forma, para nós está claro que a

lógica da criação dessa agência reguladora, em primeiro lugar, precisa priorizar o

Município e o usuário, ou o usuário e o Município, e não as empresas. O Sr. Márcio

Nunes, o próprio Diretor da Copasa, assegurou que haverá reajuste. Portanto a
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criação da agência é simplesmente para validar um reajuste requerido por essa

empresa. Em vez de ter mais de R$132.000.000,00 de lucro... Quando se compara

esse trimestre ao primeiro trimestre do ano passado, obtêm-se 54% a mais. É um

escândalo uma empresa de economia mista, que deveria ter como prioridade um

serviço de qualidade para todos os usuários, colocar o lucro em primeiro lugar.

O Deputado Weliton Prado (em aparte)* - Deputado Padre João, queria agradecer-

lhe e parabenizá-lo. É verdade. O objetivo do governo é apenas aumentar o valor da

conta de água e de esgoto. Não se trata de uma agência de saneamento, como V.

Exa. muito bem disse. Trata-se de uma agência tarifária homologatória das decisões

do governo. Quando forem proceder ao aumento do valor da conta de água, dirão:

“Não, não foi o Governador que o aumentou, mas a agência”. Quem indicará os

Diretores é o Governador. Haverá os cargos de confiança, que serão ocupados por

servidores nomeados pelo Governador, os quais farão o que o governo quer. Então,

isso fere a Lei nº 11.445. É preciso haver transparência, autonomia e independência.

Os Prefeitos e os Municípios, que são os envolvidos, não estão sendo respeitados. E

mais: vários artigos da Lei nº 11.445 estão sendo descumpridos de forma

vergonhosa.

O Deputado Padre João tem razão, pois se trata de algo inconstitucional, ilegal,

imoral, injusto, desumano, desleal, além de ser uma facada no peito do consumidor.

Dessa maneira, não podemos admitir nem permitir isso. A Bancada do PT-PCdoB

nesta Casa resistirá o máximo que puder. Esperamos que os demais Deputados

analisem com carinho esse projeto, que é realmente maldoso, principalmente para os

mais pobres e mais simples. Contamos com isso, pois a água é um bem público

essencial à vida, mas, infelizmente, no nosso Estado, está sendo tratada como mera

mercadoria.

Para finalizar, queria dizer, mais uma vez, que concordo que se trata de uma

agência apenas fictícia, de água e de esgoto. A lei federal diz que deve cuidar de

questões referentes a saneamento. O Deputado já mostrou isso. O que é

saneamento? Saneamento é água? Sim. É esgoto? Sim. É limpeza urbana? Sim. São

resíduos sólidos? Sim. São águas pluviais? Sim. Infelizmente, saneamento não é

uma agência geral. Por exemplo, no Estado de São Paulo, criou-se uma agência,
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aliás, bem mais ampla, para discutir a questão do gás e da energia. E, em Minas

Gerais, isso não está acontecendo.

Então, gostaria de parabenizar o nobre colega e de pedir o apoio dos Vereadores,

dos Prefeitos, de associações e outras entidades, para que entrem nessa luta

também. Que não sejam submissos e não baixem a cabeça, porque o objetivo do

Estado é um só: aumentar o valor da conta de água em Minas Gerais. Parabéns,

Deputado Padre João, e muito obrigado.

O Deputado Padre João* - Nobre Deputado, o maior problema é a forma como o

governo vem atropelando a Oposição, a Minoria, negando-se, assim, a realizar o

debate. O Parlamento - como o próprio nome indica - tem o papel fundamental de

fazer essa interlocução com a sociedade. Porém, estamos impedidos de fazer isso

devido à forma como tramitam tanto esse projeto que cria a agência reguladora como

o Projeto de Lei nº 3.169. Esse projeto autoriza o Poder Executivo a realizar o

empréstimo, junto ao BID, do valor de US$260.000.000,00. É isso que está

tramitando nesta Casa em regime de urgência. A desculpa é o ProAcesso, é o Luz

para Todos, que ficou parado por quase dois anos. É uma vergonha termos em Minas

em torno de 115 mil famílias sem energia elétrica, o que totaliza meio milhão de

pessoas. Isso é um escândalo.

Assim também o ProAcesso, que é um programa importante, mas que, da forma

como está sendo implementado, é uma roubalheira. Atenção! Eu disse “roubalheira”!

Sabem por quê? Porque falta fiscalização. Ontem fiz o trajeto que liga Salinas a

Taiobeiras e notei que o asfalto, que foi colocado não faz nem dois anos, já está todo

degradado. Partes da estrada nos fazem pensar que estamos num brejo, pois há um

asfalto totalmente deformado a ligar as duas cidades. Nesse final de semana, percorri

o trecho que liga Carandaí a Capela Nova; o asfalto, que também foi colocado não

faz nem dois anos, está todo esburacado. E notem: ele foi inaugurado há pouco mais

de um ano.

Então, esse é o processo? Isso é desenvolvimento? A lógica do ProAcesso é

importante, mas o serviço tem de ser de qualidade. O asfalto que liga Queluzito a

Casa Grande é só buraco. A única coisa que há lá são as enormes placas do
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governo. É um escândalo. Fiz questão de fotografar, para mostrar como o asfalto está

cheio de buracos.

Assim sendo, estamos aqui para denunciar essa situação. Já autorizamos os

empréstimos. Este governo diz que avança, mas, pelo visto, são os outros

Governadores que pagarão a conta. Na verdade, é o povo mineiro quem acaba

pagando a conta de um péssimo serviço prestado a ele.

Deixo um recado claro para o governo e também para os colegas Deputados:

podem nos atropelar nesses dois projetos de interesse do governo, mas todos vão

pagar, porque a nossa arma, a da Minoria - somos apenas 11 Deputados da

Oposição -, a usaremos para obstruir todos os outros projetos. É a única arma que

temos aqui; então, vamos utilizá-la. Mesmo que não consigamos derrubar, alterar ou

aprimorar esses projetos, utilizaremos os outros, e a Oposição será mais dura com

este governo neoliberal, que pouco se importa com a qualidade de vida de seus

servidores e do povo mineiro. Um exemplo disso é a ausência do IMA e de serviços

essenciais à vida. Além disso, na área da saúde, verificamos que os médicos do

Ipsemg estão parados, com salários vergonhosos, sendo que o dinheiro dos

servidores, a cada mês, é retirado, mas o serviço não é prestado. Esse é o modelo

que alguns ainda ousam dizer que deve ser reproduzido em nosso Brasil. Isso é uma

vergonha. Reiteramos aqui a nossa indignação.

Faremos tudo para aprimorar esse projeto e derrubar a autorização do empréstimo

que fará com que o governo se endivide e faça um serviço porco, terrível, no que

tange à Cemig, ao Luz para Todos e ao ProAcesso. Com certeza, são as empreiteiras

que ganham com tudo isso. Com o percentual desses empreiteiros, não sei aonde

isso vai parar. São essas as minhas considerações, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Com a palavra, o Deputado Carlin

Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Weliton Prado; Srs.

Deputados; Sras. Deputadas; público presente; telespectadores da TV Assembleia;

Deputado Padre João, Líder da bancada, que já antecipou uma importante

preocupação nossa; ainda ontem o governo, na figura do Vice-Governador, Antonio
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Augusto Anastasia, comunicou a esta Casa que não abrirá o debate sobre a agência

reguladora de água. Ele não está disposto a discutir com os Prefeitos, a tirar o regime

de urgência da agência reguladora, a aprimorar o projeto da agência que o governo

pretende criar, Agência Reguladora de Serviço de Abastecimento de Água e de

Esgotamento Sanitário de Minas Gerais - Arsae-MG.

O governo quer criar uma agência reguladora não para cumprir o preceito básico da

lei federal de saneamento, que é o controle social. A agência serve para o controle

social, a população controlará a Copasa. Do jeito que está sendo feito, querem criar

uma agência reguladora simplesmente para homologar o aumento de 9% que a

Copasa quer impor goela abaixo ao povo de Minas Gerais. Só não o fez, porque a

Justiça tem impedido esse aumento por meio de liminar. Querem criar essa agência,

que é debilitada, sem participação pública, tirando a autonomia dos Municípios no

regime de urgência, sem debate, para, como disse o Presidente da Copasa, Márcio

Nunes, legitimar o aumento da conta de água para os mineiros.

Então, deixo o nosso registro. Isso é muito preocupante. Esta Casa, sem dúvida

alguma, não abrirá mão de sua prerrogativa. Queremos o debate, queremos convidar

Prefeitos e Prefeitas para o debate. Nada será votado aqui goela abaixo, porque não

estamos aqui para simplesmente homologar as posições do governo.

Venho aqui também, Sr. Presidente, para falar sobre coisas boas. Ontem tive

oportunidade de participar, na sede do América Futebol Clube, no Centro de

Treinamento Lana Viana, no Bairro Nova Pampulha, de um importante evento: a

assinatura do convênio do América com o Ministério dos Esportes para implementar o

projeto Futebol de Base do América, financiado pela Lei Federal nº 11.438, de 2006,

aprovada pelo Presidente Lula, um dos grandes instrumentos legislativos de incentivo

ao esporte. Por essa lei, as empresas poderão abater até 1% do Imposto de Renda

devido, e as pessoas físicas, até 6%. É uma lei que começa a tomar corpo, vitalidade,

um exemplo maior do Presidente Lula de incentivo ao esporte no País. É também um

exemplo, Sr. Presidente, Deputado Weliton Prado - é importante registrar isso -, do

papel fundamental do Congresso Nacional.

Muito se fala do Congresso Nacional, mas geralmente só ouvimos coisas ruins.

Ninguém fala das coisas boas do Parlamento, por exemplo, a Lei de Incentivo ao
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Esporte, aprovada pela Câmara Federal e pelo Senado, que cria um instrumento de

financiamento ao esporte amador.

O América Futebol Clube saiu na frente, conseguiu R$2.600.000,00 para investir no

projeto Futebol de Base. Durante o evento, estiveram presentes o Dr. Marcos Salum,

que o presidiu, o Dr. Afonso Celso Raso, Presidente de honra, o Conselheiro

Francisco Santiago, o jornalista Teodomiro Braga, que também faz parte do conselho

diretor do clube, além de todos os jovens da escola do América. O projeto visa

exatamente a preparar a juventude, os novos quadros, com investimentos nas

categorias dentinho, fraldinha, pré-mirim, mirim, infantil e pré-infantil. Como bem disse

o Secretario Executivo do Ministério do Esporte, que lá compareceu para representar

o Ministro Orlando Silva, esse projeto é fundamental para incentivar os clubes

brasileiros a formar grandes craques, campeões como Éder Aleixo, formado na

categoria de base do América e que compareceu ao evento, assim como o Euler, o

Amaury Horta e o Fred, do Fluminense, que fez um grande jogo ontem.

O mais importante é que queremos formar grandes líderes do futebol, mas, acima

de tudo, formar cidadãos. Temos preocupação com os jovens que estão na escolinha

do América, porque, se amanhã ou depois eles não se tornarem grandes craques

nem forem jogar na Europa, no Atlético Mineiro, no Flamengo, ou então, não se

destacarem como o Ronaldinho, serão cidadãos preparados para a vida, para o

mercado de trabalho, com grau de escolaridade que os prepare para o mundo

moderno. Não podemos pensar somente na formação do craque, mas, acima de

tudo, na formação do cidadão.

Esse projeto Futebol de Base, da Lei de Incentivo ao Esporte, é um grande

exemplo. O futebol precisa dar um salto; o esporte precisa dar um salto. É importante

haver o apoio do setor empresarial, mostrar que essa lei abre portas e janelas para

que haja mais financiamentos do esporte neste país. Exatamente no momento em

que o Brasil se prepara para a Copa de 2014 e para a indicação da sede das

Olimpíadas de 2016, precisamos pensar na formação de base, na formação desses

jovens atletas. E a Lei de Incentivo ao Esporte possibilita isso.

Na oportunidade da assinatura do convênio, o representante do Ministério dos

Esportes lembrou que a Copa de 2014 será um momento especial para o Brasil
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enfrentar os grandes gargalos, como aqueles ligados à infraestrutura dos estádios de

futebol, que precisam ser reformados, modernizados, ampliados. É preciso

transformar estádios como o Mineirão não simplesmente em palcos do grande

espetáculo que é o futebol, mas em arenas culturais abertas ao público para outras

atividades, enfim, em espaço de multiúso.

Foi anunciado também que o Estádio Independência passará por ampla

modernização. A Copa de 2014 traz a possibilidade de termos estádios de futebol

mais modernos, mais seguros, com arquitetura mais moderna e capacitados para

receber o povo constantemente, não só em época de futebol.

Outro fato importante que a Copa de 2014 possibilitará é o enfrentamento do

problema do transporte coletivo de massa. Precisamos fazer com que o povo, o

trabalhador, tenha acesso ao Mineirão, que consiga chegar até lá. É importante

enfrentar o problema da ausência do metrô. Precisamos de investimento para o

metrô, para todo o transporte público coletivo, para que tenha capacidade de atender

ao povo.

Temos de nos preocupar também com a segurança para que as famílias, as donas

de casa, os pais possam frequentar os estádios de futebol com seus filhos. São

oportunidades geradas pela Copa de 2014.

Quero parabenizar, por intermédio de todo o Conselho Diretor do América Futebol

Clube, o conselheiro Marcos Salum, que, com muita maestria, organizou esse projeto

e ontem assinou o convênio. O América sai na frente com esse importante projeto de

incentivo ao esporte, através da Lei Federal nº 11.438, a Lei de Incentivo ao Esporte.

Tive oportunidade, Sr. Presidente, acompanhando a agenda do secretário executivo

Adson Ribeiro, de participar com alegria dos 25 anos de parceria da empresa Fiat

Automóveis com o Minas Tênis Clube. Foi a parceria pioneira de uma empresa

privada com um time de vôlei, o Minas Tênis Clube. Foi um marco importante na

história do País, do “marketing” esportivo. Tivemos a presença do atual Presidente da

Fiat, Cledorvino Belini, e do ex-Superintendente da empresa, Silvano Valentino,

pioneiro nesse processo, porque dirigia a Fiat quando foi feito o primeiro convênio,

em 1982, ocasião em que a Fiat Automóveis se tornou a patrocinadora do vôlei

masculino do Minas. Esse convênio trouxe grandes resultados para o Minas Tênis
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Clube. A equipe foi tricampeã brasileira em 1984, 1985 e 1986. Foi bicampeã sul-

americana em 1984 e 1985 e nove vezes campeã mineira, ou seja, foi eneacampeã

mineira, de 1984 a 1992. Foi vice-campeã sul-americana em 1986, vice-campeã

brasileira em 1988, campeã dos torneios internacionais da Holanda em 1990, da

Bélgica em 1992, da França em 1990, 1991 e 1993.

Essa parceria da Fiat foi posteriormente ampliada para o time feminino de vôlei de

2005 a 2007. A equipe ficou em 3º lugar na Superliga de 2006 e 2007 e em 3º lugar

na Copa Brasil de 2007 e, representando Resende, no Rio de Janeiro, foi vice-

campeã do Campeonato Carioca em 2007. Hoje a Fiat Automóveis mantém essa

parceria com o basquete e o vôlei masculinos do Minas e apoia projeto de cursos e

iniciação esportiva com mais de 5 mil crianças que utilizam o Centro de Lazer Minas-

Fiat. É outro grande exemplo de parceria do setor privado com o esporte.

O ex-Superintendente Silvano Valentino veio especialmente para esse ato, para

mostrar a importância de o setor empresarial brasileiro despertar para a necessidade

de financiar, fazer o “marketing” esportivo, dar oportunidade para que as pessoas, os

times e o esporte amador tenham a parceria do setor empresarial.

Então, faço o registro do América Esporte Clube e do Minas Tênis Clube como

exemplo para os demais segmentos esportivos deste Estado, a fim de que

desenvolvam os seus projetos, busquem as parcerias, implementem e desenvolvam a

Lei de Incentivo ao Esporte. Esperamos que avancemos no esporte amador, no

profissional, no de resultado, e que melhoraremos o nível de financiamento desse

setor no Brasil. Parabenizo também o Ministério Público, o governo Lula, o América, o

Minas Tênis Clube e todos os que têm um projeto a ser aprovado.

Nesses segundos que me restam, Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para

fazer um convite especial a todos os jornalistas e aos que têm vocação para discutir a

comunicação social. Hoje o sindicato dos jornalistas promoverá um debate sobre a 1ª

Conferência Nacional de Comunicação e Seus Impactos na Sociedade. Essa

conferência foi convocada pelo Presidente Lula para dezembro de 2009. Serão

realizadas etapas municipais e regionais. O sindicato, localizado na Av. Álvares

Cabral, fará o lançamento da conferência para discutir questões como concessão de

rádio e TV, convergência tecnológica, novas mídias, internet, TV a cabo e telefonia
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celular. Haverá mesa de debate com Marcelo Bechara, Consultor Jurídico do

Ministério das Comunicações e professor da universidade de Brasília; Murilo César

Ramos, pós-doutor pela Unicamp. Haverá o lançamento do livro “Mídia e Psicologia:

Produção e Subjetividade e Coletividade”, organizado pelo 14º Plenário do Conselho

Federal de Psicologia.

Convido todos a participar, hoje, às 19 horas, na sede do sindicato dos jornalistas

profissionais, desse importante debate: 1ª Conferência Nacional de Comunicação e

seus Impactos na Sociedade. Sem dúvida nenhuma, será uma das mais importantes

conferências a se realizar aqui, sob a égide do governo do Presidente Lula e

contribuirá muito para discutirmos a democratização dos meios de comunicação.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, Deputado Weliton Prado, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, público que nos acompanha pelas galerias, mineiros que

assistem a esta reunião pela TV Assembleia em várias cidades de Minas Gerais. O

assunto que me traz hoje a esta tribuna já é conhecido de todos nós. Aliás, ontem foi

tema da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Refiro-me à

regularização dos serviços de táxi no Estado de Minas Gerais. Esse transporte em

Minas Gerais, principalmente nas cidades do interior, está se tornando quase

impraticável pelo excesso de fiscalização do DER, pela perseguição da Polícia Militar

a essas pessoas que tiraram o pouco que tinham para comprar o seu carro e prestar

um grande serviço, necessário e essencial, ao Estado de Minas Gerais,

principalmente nas cidades mais distantes, onde as coisas demoram a chegar.

Várias vezes, temos falado aqui, nesta tribuna, Deputado Carlin Moura, sobre esse

assunto.

Não podemos continuar admitindo que o direito de ir e vir das pessoas seja negado,

ainda mais por decreto. Isso foi feito pelo Decreto nº 44.035, de 2005, do governo do

Estado. Ele proibiu aos motoristas de táxi transportar seus clientes de uma cidade a

outra. Esse decreto fere gravemente a nossa Constituição, o direito de ir e vir das

pessoas. E aí pergunto aos nobres colegas: para que serve um táxi em Santa Fé de
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Minas ou em outras cidades como Manga, Brasília de Minas, Capitão Enéias, Salinas,

Grão-Mogol, São João do Paraíso, Rio Pardo de Minas, Porteirinha, Janaúba e

Espinosa, se não for para deslocar cidadãos de uma cidade a outra? Se os cidadãos

não puderem sair de Espinosa para resolver um problema em Montes Claros? Ou de

Manga para resolver um problema em Montes Claros?

Sabemos que as empresas de ônibus, que fizeram “lobby” para que o governo de

Minas baixasse esse decreto, não prestam o serviço de forma correta. Há cidades em

nossa região às quais o ônibus vai somente uma vez por semana. Já pensaram se

uma pessoa adoecer e alguém da família precisar alugar um táxi para socorrê-la ou

para resolver um problema de urgência? Estará privada desse direito constitucional.

Esta Casa precisa urgentemente rever esse decreto. Não podemos continuar

admitindo que, para fortalecer meia dúzia de empresas de ônibus, se coloque todo

um aparato do Estado defendendo meia dúzia de pessoas e deixando milhares de

pais de família passando necessidade. São pessoas que tiraram do pouco que tinham

para adquirir seus veículos e prestar um serviço essencial à sua cidade. É isso o que

está acontecendo no Estado de Minas Gerais, mas está acontecendo de forma mais

grave e humilhante no Norte do Estado. Lá o aparato de multas é vergonhoso. Há

semanas em que um táxi é multado quatro vezes. Ele é multado quando vai a Montes

Claros e quando volta de lá. Os táxis também são apreendidos, e os motoristas são

humilhados. Isso não pode continuar a acontecer.

Ano passado, durante uma manifestação dos taxistas, fomos ao DER de Montes

Claros. Para minha surpresa, Deputado Sargento Rodrigues, ao chegar lá, deparei-

me com um painel bonito na entrada, cuja fotografia era de um ônibus da Transnorte.

Era o enfeite de parede do DER de Montes Claros. E, de certa forma, fui até

censurado. Recebi correspondência intimidatória do Cel. Eli, da polícia de Montes

Claros, discordando do meu pronunciamento à época. Aliás, esse episódio tem

deteriorado as nossas relações institucionais. No ano passado, no período da eleição,

fui vítima de um boletim, de uma notícia publicada no “site” da Polícia Militar,

assinada pelo Cel. Eli, dizendo que este Deputado era perigoso e que os policiais da

região tomassem cuidado comigo. Sinceramente, não entendi a sua atitude.
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Mas volto a esta tribuna para dizer que este parlamentar não irá calar-se diante da

situação por que passam os taxistas do Norte de Minas Gerais. Precisamos que o

governo tome uma atitude, porque os taxistas de Belo Horizonte e de Confins não são

mais importantes do que os do Norte de Minas. Se o taxista daqui pode pegar um

cliente no Município de Belo Horizonte e levá-lo ao Município de Confins ou vice-

versa, por que o taxista de Capitão Enéias, de São Francisco, de Brasília de Minas e

de Januária não pode?

Sr. Presidente, falamos de uma região imensa, de uma região onde temos que

andar, às vezes, cerca de 500km de uma cidade a outra, de uma região que

apresenta problemas seriíssimos de estradas cheias de animais nas pistas. Aí, sim, é

que o DER deveria atuar, porque, na nossa região, além de se colocarem balanças

para perseguir caminhoneiros, não se faz muito.

Nesta semana fui procurado por uma empresa de reboques de Montes Claros

dizendo que não fará mais serviço de socorro na região de Januária, São Francisco e

Brasília de Minas, porque, toda vez que passam em Mirabela, seus veículos são

multados, por excesso, às vezes, de 2kg, 3kg ou 4kg. E isso vem acontecendo

diariamente. Por que em Uberlândia, no Triângulo, no Vale do Aço, no Sul de Minas

não há balança? Por que há balança no Norte de Minas? Logo o Norte, que já é

perseguido pela arrecadação do Estado; que não recebe ICMS; onde as Prefeituras

estão à míngua, tendo que sustentar o transporte escolar, que é obrigação do Estado;

tendo que sustentar a polícia com carros, gasolina e telefone; tendo que pagar aos

funcionários da delegacia; tendo que dar casa para o Delegado morar, senão ele vai

embora; tendo que dar casa para o Promotor e para o Juiz de Direito, senão as

comarcas não funcionam.

Essa é uma realidade em nossa região. E o Estado somente implementa as

cobranças, o aparato policial, o aparato das multas, o aparato do IEF que está

acabando com a produção do Norte de Minas, com os trabalhadores, produtores

rurais de nossa região, porque não se pode plantar mais nada. O Igam está multando

nossos produtores. Há multas de até R$1.500,00 por dia por poço artesiano aberto,

às vezes, há 30 anos. Não podemos admitir esse tipo de coisas, não podemos nos

calar diante disso. Quando um Parlamento se cala, quando uma Casa como esta se
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cala, as coisas continuam acontecendo. Não que eu seja contra as balanças, mas, se

é para colocá-las no Estado, que se coloquem em todas as regiões. Os

caminhoneiros do Triângulo são mais bonitos que os do Norte de Minas? No

Triângulo já se desmatou tudo - 96% do território é todo preparado para a produção, e

no Norte de Minas não se pode produzir, porque o IEF não deixa. Inventou-se essa

questão da mata seca para não deixar nada, aí votamos um projeto de lei aqui na

Casa regulamentando essa questão, e agora eles inventaram que já não se trata de

mata seca, e sim de mata atlântica. A área de desmatamento agora é zero. Não se

pode produzir mais nada no Norte de Minas.

Então, essa região deve levantar sua voz. Os parlamentares de nossa região -

Prefeitos e Vereadores - devem unir-se em defesa dela.

Por isso deixo-lhes o apelo deste Deputado para voltarmos a discutir alguns fatos

que vêm ocorrendo no Estado de Minas Gerais.

A revogação do Decreto nº 44.035 tem de ser feita imediatamente. Já não podemos

admiti-lo. Taxistas estão passando fome no Norte de Minas. Há taxistas que, se

venderem o carro, não conseguirão pagar as multas. Deputado Vanderlei Miranda, a

quem concederei aparte, sabemos que a Polícia Militar e a polícia ambiental têm

metas a cumprir de multas, de arrecadação. Sabemos disso, e já não podemos

continuar aceitando as coisas do jeito como estão.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Nobre colega Paulo Guedes, esse

decreto é totalmente equivocado. Para mim, a síntese desse decreto é o rabo

abanando o cachorro. Temos recebido, nesta Casa, várias reclamações de

companheiros, por exemplo, do transporte fretado, os quais querem trabalhar de

forma organizada. Todavia, quando são autuados pelos agentes do DER-MG,

recebem uma multa violenta que deve ser paga em 10 dias, enquanto aquele que

opera na ilegalidade é autuado com uma multa correspondente a 10% do valor da

aplicada àquele que opera na legalidade, podendo parcelá-la em três vezes. Isso é

uma brincadeira. Esse decreto, que já discutimos em audiência pública realizada

nesta Casa, precisa ser revisto. Aliás, ele não pode ser tão contrário aos

companheiros trabalhadores, como tem sido. Muito obrigado e parabéns por, mais

uma vez, V. Exa. trazer esse assunto à tribuna.
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O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Cumprimento V. Exa. pela defesa

brilhante que vem fazendo, especialmente dos Municípios norte-mineiros e,

obviamente, de seus trabalhadores. V. Exa. se encontra num partido cuja grande

bandeira é essa. V. Exa. falou sobre a fixação de metas. Essa denúncia que traz à

tribuna é gravíssima. Rechaçamos, outra vez, na Comissão de Administração

Pública, este ato praticado pela companhia de trânsito em Belo Horizonte. Portanto,

seria de bom alvitre que V. Exa. apresentasse requerimento na Comissão de

Administração Pública, convidando o Cel. Hely, Comandante nessa região, para

prestar os devidos esclarecimentos. Assim, teremos condições de passar essa

história a limpo. Queremos que ele forneça as informações necessárias à Comissão

de Administração Pública. Reitero o nosso apoio a V. Exa.

O Deputado Paulo Guedes* - Muito obrigado, Deputado. Agradeço, mais uma vez,

ao nosso Presidente, Deputado Weliton Prado, o excesso do tempo. Continuaremos

atentos a essas questões de muito interesse para a população do Norte de Minas,

que se acha, de certa forma, discriminada tanto por esse decreto quanto pelo aparato

policial e ambiental que se instalou na região.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Caro Presidente, Deputado Weliton Prado, que nos

tem, nesta última semana, brindado com uma defesa muito importante com relação à

agência de águas de Minas Gerais. Cumprimento-o e informo-lhe que o PMDB

também está nessa luta para modificar a legislação encaminhada a esta Casa. Muito

obrigado pela participação de V. Exa. nesse trabalho que tem sido feito pelo PMDB.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Getúlio

Neiva, meu companheiro de bancada, uma das brilhantes cabeças desta Casa.

Ainda pegando carona na fala do Deputado Paulo Guedes, nesta semana surgiu

uma denúncia muito grave em Belo Horizonte, por parte de uma agente da

BHTRANS, que gravou uma entrevista - aliás, não se identificando, por razões óbvias

- denunciando que os agentes estão sendo obrigados a chamar o reboque, para

aumentar o faturamento da empresa que tem a concessão para rebocar carros

apreendidos em Belo Horizonte. É gravíssima essa denúncia.
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Desde que eu era Vereador, já denunciava a fome arrecadadora da BHTRANS, que

sempre teve mais função arrecadatória que fiscalizatória. Digo isso baseado em

números. No ano de 2005, nesta cidade, foram arrecadados R$45.000.000,00 em

multa. Desde então, em todos os anos, a arrecadação tem se mantido

aproximadamente no mesmo valor, o que nos dá a entender que existe, sim, uma

cota estabelecida de valores de multa a ser arrecadada nesta cidade.

Sabedor da denúncia por meio da Rádio Itatiaia, fui convidado para, por telefone,

dar uma entrevista à Rádio sobre o assunto. Imediatamente, comprometi-me a

encaminhar requerimento à Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte,

presidida pelo nosso companheiro de bancada, Deputado Adalclever Lopes,

solicitando audiência para comprovarmos essa denúncia, que é muito séria. Em

poucos dias, de uma semana a 10 dias, faremos uma audiência para dar uma

resposta à população. É uma denúncia que, se confirmada, é muito séria. Não

podemos cruzar os braços diante de uma denúncia tão séria, que prejudica os

munícipes de Belo Horizonte. Muito obrigado.

O Deputado Getúlio Neiva - Agradeço a V. Exa. Quando não o vejo aqui, pelo

menos o vejo no Canal 23 da minha cidade, às 22h30min. Deputado Vanderlei

Miranda, é sempre um prazer ouvir V. Exa.

Sr. Presidente, a minha presença aqui é para fazer um ligeiro comentário a respeito

da gripe suína. Estamos vendo, no mundo moderno, um aparato fantástico para deter

o vírus, para tentar identificá-lo e descobrir, efetivamente, como evitar a ocorrência de

uma pandemia desse novo tipo de gripe, o H1N1. Vejam que paradoxo: na minha

cidade, Teófilo Otôni, da semana passada para cá, ocorreram três mortes por dengue

hemorrágica. Foi confirmado um caso grave de febre hemorrágica e mais três casos

de internação por febre hemorrágica. Fico imaginando que cuidados foram tomados

pela nossa Prefeitura para evitar esse surto. Em 2007, nada menos que 35 mil

pessoas foram infectadas pela dengue tipos 1 e 2, em Teófilo Otôni, tendo, nesse

mesmo ano, o Estado de Minas Gerais coloco R$16.000.000,00 no sistema da

macrorregião de saúde de Teófilo Otôni. Em abril de 2008, determinei ao Gerente

Regional de Saúde que promovesse uma reunião com a Prefeitura para tomar

providências em relação a novas ocorrências de febre hemorrágica em Teófilo Otôni.
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Naquele ano de 2008, o governo do Estado aplicou mais R$14.000.000,00 no

macrossistema de saúde de Teófilo Otôni. Veja, Sr. Presidente, que desatino! Da

reunião ocorrida em abril de 2008, ou seja, em um ano e pouco, não se fez uma só

campanha de limpeza de rua, de lote vago e de beira de córrego. Não se fez um

trabalho sistematizado, mesmo tendo havido, em 2007, 35 mil infectados e 2 mortes.

O resultado está aí, Sr. Presidente: esse balanço terrível.

Enquanto em Minas Gerais há três casos de gripe suína, com esse aparato mundial

de proteção contra esse tipo de vírus, em minha cidade ocorreram três mortes, até

mesmo de uma funcionária do hospital que cuidava dos dois pacientes. Mais um caso

gravíssimo nesta semana e três casos de febre hemorrágica em andamento deram

entrada hoje nos hospitais da cidade. E então as pessoas me ligam e me perguntam

o que pode ser feito. Estamos fazendo o que precisa ser feito, mas é necessário que

a Prefeitura também faça a sua parte. Não se pode jogar a culpa no povo, como está

sendo feito por meio da rádio e da televisão de lá. Está-se insinuando que o povo é

que tem culpa. Ora, o povo pode ter culpa, sim, de não participar, desde que

provocado a participar, desde que a Prefeitura faça uma campanha ampla dizendo o

que ela está fazendo e pedindo a ajuda das pessoas. O nosso povo é muito bom;

nunca faltou. Fui Prefeito por duas vezes, e as pessoas da minha cidade nunca

faltaram a essas campanhas públicas de prevenção. Nunca deixamos de limpar a

cidade toda, ano a ano, naquela luta para mantê-la higienizada, sem água estagnada

que crie a possibilidade de expansão da dengue. E agora, Sr. Presidente, essa

tristeza: três mortes, um caso muito grave hoje e mais três casos de febre

hemorrágica. O efeito que essa dengue tipos 1 e 2 e a suspeita de casos tipos 3 e 4

causam em Teófilo Otôni é superior ao que a gripe suína causou no Brasil inteiro. Só

estou citando esse caso para comparar.

Veja, Sr. Presidente, quando apelam para nós trabalharmos: a Secretaria de Estado

de Saúde, cumprindo diligência solicitada por nós, disponibilizou para Teófilo Otôni

três carros pesados, daqueles grandões, para fazer o fumacê. Mais dois veículos e

três motos foram colocados à disposição da Prefeitura. Está chegando lá hoje um

contêiner de hidrogênio para identificar os tipos de vírus que estão correndo na

cidade, fruto de trabalho nosso junto ao governo do Estado. A Hemominas está
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enviando à cidade um grande volume de plaquetas para os hospitais tentarem conter

essa hemorragia decorrente da febre, que realmente está causando um transtorno

muito grave à nossa cidade. Na semana passada, a nossa Gerência Regional de

Saúde, por determinação do Secretário Marcus Pestana e atendendo apelo nosso,

levou para lá um infectologista, que fez treinamentos de médicos e enfermeiros. Na

semana que vem, a pedido nosso, o Ministro Temporão mandará para lá uma pessoa

especializada para dar aulas e treinar todos os agentes comunitários de saúde, tanto

os que eram mais antigos quanto os recém-contratados. Então, pasme, Sr.

Presidente: no auge de uma epidemia de dengue, a Prefeitura teve a coragem de

demitir centenas de agentes comunitários de saúde. E agora está começando do

zero: treinando gente que nunca foi treinada, nunca foi preparada.

É preciso agirmos. E estamos agindo; a nossa parte está sendo feita, Sr.

Presidente. Lamento muito que, de maneira fria, a Prefeitura vá à rádio de Teófilo

Otôni para declarar: “Realmente, morreram duas pessoas na semana passada. Agora

morreu mais uma”. Devem ir à rádio e dizer: “Lamentavelmente, morreu mais uma”.

E, daqui a pouco, morreram mais três, mais cinco. A frieza com que a Prefeitura

Municipal de Teófilo Otôni está encarando esse problema não tem similar em

nenhuma parte de Minas Gerais, em nenhuma grande ou pequena cidade do Estado.

É um desprezo total que a Prefeitura está demonstrando pela população mais pobre,

especialmente porque é a mais afetada diretamente por esses problemas.

No final da semana passada, eu estava na casa de um amigo. Pegamos no ar um

“Aedes aegypti” e o levamos ao laboratório para verificar se estava infectado. Ele

estava voando, nós o pegamos, o pusemos na mão, em um envelopezinho e o

levamos ao laboratório. Verificamos que ele estava infectado. Esse é o grave

problema de saúde pública de Teófilo Otôni.

Apesar das injeções de recursos por parte do Estado, em função do nosso trabalho,

há necessidade dessa verificação. O Secretário Municipal de Saúde, que é de

Nanuque, está lá; mesmo trabalhando politicamente contra o meu grupo, foi-lhe

permitido assumir a Secretaria, na tentativa de harmonizar ou equilibrar um pouco a

questão política, tirar esse vezo, essa característica política da área de saúde.

Aceitamos isso e, por meio do governo do Estado, estamos injetando muitos recursos
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em nossa cidade, mas, infelizmente, não estamos verificando o trabalho de

prevenção e de cuidado com o povo mais pobre.

Não sei se a culpa é daqueles Secretários estrangeiros que chegaram a Teófilo

Otôni, na nau dos insensatos. Na verdade, nossa cidade é hoje comandada por

pessoas que não são de lá, que não conhecem Teófilo Otôni e não sabem como as

coisas funcionam ali. E a nau dos insensatos, esse é o nome de um filme muito

bonito, está gerando para a nossa cidade consequências gravíssimas. Não há só

buracos em todas as ruas, mas sujeira mesmo, em todos os lugares. Não vemos

nenhum cuidado com nada. E, é claro, o ambiente está propício para a proliferação

do “Aedes aegypti”, o que certamente lamentamos muito, em nome da população de

Teófilo Otôni.

Na próxima quarta-feira, será reinaugurado ali o antigo Hospital Vera Cruz, que foi

fechado porque a Prefeitura não pagava suas dívidas com ele e que agora

devolvemos à população novinho em folha, ampliado e reformado. O Hospital

Filadélfia, Sr. Presidente, que em setembro do ano passado tinha a receber da

Prefeitura R$900.000,00, hoje tem a receber mais de R$1.500.000,00. Também em

setembro do ano passado o Hospital Santa Rosália tinha um crédito na Prefeitura de

mais de R$3.000.000,00; hoje esse crédito vai a R$4.500.000,00. E o Estado está

injetando dinheiro no sistema de saúde em Teófilo Otôni. Mas, Sr. Presidente, no

primeiro ano do mandato da atual Prefeita foram desviados da saúde

R$1.500.000,00; no segundo ano, R$1.350.000,00. Ainda não tive acesso aos

números do terceiro ano, mas há desvios dos recursos da saúde, assim como

desvios de função das pessoas que trabalham nessa área, e a saúde do nosso povo

está sendo relegada a segundo ou a terceiro plano.

Esse fato lamentável, Sr. Presidente, obriga-me a vir aqui para criticar, embora

tenha feito comigo mesmo um pacto de não agressão: de não falar mal, de não falar

das coisas ruins e de dizer apenas as coisas boas. Mas não posso deixar de fazer a

minha crítica em um instante como este, em que temos três mortes, um caso

gravíssimo de febre hemorrágica e outros três casos em início de tratamento hoje, e

somos obrigados a nos deslocar e a pedir ajuda até à Hemominas de Valadares.

Tivemos de pedir que a Hemominas de Valadares nos mandasse plaquetas, pois não
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temos nem plaqueta disponível nos bancos de sangue, porque perdemos a

possibilidade de construir um hemocentro em Teófilo Otôni. Apesar de termos

disponibilizado R$3.000.000,00 para a construção do hemocentro nesse Município, a

Prefeitura não conseguiu doar o terreno para a obra. Agora, temos de pedir esmola a

Governador Valadares; temos de pedir que nos mande plaquetas para que possamos

cuidar dos nossos pacientes que estão com febre hemorrágica.

Sr. Presidente, a situação é dramática, apesar de todos esses trabalhos realizados.

Aqui faço um apelo ao sistema de comunicação de minha cidade: que nos ajude a

divulgá-los. Ainda hoje mantive contato com o Hospital São Lucas, que está em fase

de transição, transferindo sua propriedade para a Fundação Norte de Minas -

Funorte. Esse hospital estava falido, quase fechando suas portas, e acertamos com a

Funorte que assumisse sua direção para atender as pessoas que têm suspeita de

dengue, ajudando, assim, um pouquinho.

O Secretário de Saúde do nosso Município estava direcionando pacientes para o

Hospital Filadélfia, um hospital que não é qualificado para o tratamento de doenças

renais, hemodiálises e outros tratamentos desse tipo. Mas hoje trabalhamos para

isso.

O que me preocupa é a desumanidade do governo municipal. Não há uma

campanha sistemática de combate ao “Aedes aegypti”. Não há um trabalho

sistemático de controle, e a própria Secretaria Municipal de Saúde não consegue

organizar-se. Por culpa do Secretário? Não. O Secretário não consegue administrar o

dinheiro da saúde, ele não tem controle dos recursos da saúde enviados pelo

governo do Estado, não é ele que manda. Na nossa Prefeitura, lamentavelmente,

manda apenas uma pessoa, há um só Prefeito, só ele coordena tudo, só ele faz tudo,

só ele permite que se pague alguma despesa. E os desvios dos recursos da saúde

estão dando nessa situação, que, lamentavelmente, tenho de denunciar. Este é

exatamente o objetivo desta Casa: trabalhar, defender nossas comunidades e

regiões, mas, sobretudo, denunciar erros e equívocos que estejam acontecendo.

Não há, nesta nossa fala, nenhuma tentativa de denegrir a reputação de alguém,

nem sequer de fazer uma crítica à Prefeitura. O que queremos, além de estabelecer a

verdade para que nosso povo entenda a necessidade de participação, exigir que a
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Prefeitura faça sua parte. O cidadão pode e deve ajudar no combate à dengue, mas

não podemos ficar tranquilos e dormir sossegados com o número de mortes que já

aconteceram e as que se anunciam. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Rinaldo.

O Deputado Doutor Rinaldo - Sr. Presidente, caros Deputados, público que nos

visita, telespectadores da TV Assembleia. É um prazer voltar a esta tribuna para

comentar a respeito da grande festa que tivemos em Divinópolis no domingo

passado, comemorando o cinquentenário da nossa diocese e também a posse do

novo Bispo Diocesano, D. Tarcísio, a quem dirijo estas palavras. Desejo ao nosso

novo líder da Igreja Católica em Divinópolis e região sucesso no seu novo trabalho à

frente da Diocese de Divinópolis. Tivemos o prazer de conversar com ele e sentir a

paz e esperança que transmite, assim como a vontade de trabalhar para a

comunidade católica da nossa região. Divinópolis é sede da diocese, cuja população

em sua maioria é católica, assim como no Brasil, e precisamos dar sequência a um

trabalho realizado por outros três Bispos à frente da nossa diocese: D. Cristiano

Portela, pessoa carismática de quem toda Divinópolis gostava; D. José Costa

Campos e D. José Belvino, que transferiu o cargo a D. Tarcísio na semana passada.

Já falei, nesta tribuna, do excelente trabalho de D. José à frente da nossa diocese.

Ele fez um trabalho de evangelização espetacular, comprou as rádios que fazem esse

trabalho de evangelização, aumentou nossa diocese, deixou-a financeiramente bem e

deixou nossa catedral toda reformada. E temos certeza de que D. Tarcísio continuará

esse trabalho de D. José, ficando à frente da nossa diocese por muitos anos, pois é

um Bispo jovem e terá mais de 20 anos pela frente, como D. Cristiano e D. José

Belvino, que também ficaram por 20 anos. Desejamos a D. Tarcísio muitos anos de

vida para levar esse trabalho de evangelização a Divinópolis e a toda região.

Aproveito a oportunidade para comentar aqui na Assembleia sobre o 2º Divinópolis

Mostra Arte e Cultura. Ano passado tivemos a felicidade de realizar esse evento, e foi

um sucesso. O nosso gabinete se envolveu no empreendimento e na organização do

evento, e os nossos artistas de Divinópolis tiveram oportunidade de mostrar seus

trabalhos nesta Casa.
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Este ano, este Deputado realiza o evento. Novamente realizaremos o 2º Divinópolis

Mostra Arte e Cultura, que, tenho certeza, será um sucesso maior ainda, pois temos a

parceria da Prefeitura Municipal de Divinópolis, através da Secretaria de Cultura,

parceria que não tivemos no evento anterior. Ano passado, procurei a Prefeitura

Municipal para ser nossa parceira e inserir o evento no calendário do aniversário da

cidade, mas o Prefeito era outro e não quis. Tomei a frente, com meu gabinete, e, por

conta própria, realizamos o evento nesta Casa. Trouxemos vários artistas plásticos,

escultores, cantores, músicos, e foi um sucesso. Este ano, será melhor ainda.

Aproveito a audiência da TV Assembleia para convidar a todos os artistas de

Divinópolis a procurar nosso gabinete na cidade, à Av. Getúlio Vargas, 975, a fim de

inscreverem-se para participar desse evento. Já há muitos artistas inscritos. O próprio

Prefeito estará aqui quinta-feira, quando faremos a abertura oficial. O evento começa

na segunda-feira, mas o Prefeito vem à Casa na quinta-feira. Ele e o Secretário de

Cultura se apresentarão como artistas no evento, o que mostra o nível do 2º

Divinópolis Mostra Arte e Cultura na nossa Assembleia.

Aproveito o espaço para, novamente, convidar os nossos artistas a não perder essa

oportunidade. Só seremos conhecidos mostrando nossas obras além das fronteiras

de Divinópolis. Precisamos mostrar os nossos artistas. Muitos quadros e esculturas

foram vendidos no evento do ano passado, e tenho certeza que será melhor ainda

este ano.

Sr. Presidente, muito obrigado. O senhor nos concedeu pouco tempo, mas o

suficiente para passar a mensagem. Boa tarde.

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.
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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 3.880 a 3.884/2009,

da Comissão de Direitos Humanos, 3.885/2009, da Comissão de Política

Agropecuária, e 3.886/2009, da Comissão de Saúde. Publique-se para os fins do art.

104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Transporte - aprovação, na 9ª Reunião Ordinária,

em 19/5/2009, dos Projetos de Lei nºs 3.172/2009, do Deputado Elmiro Nascimento,

e 3.190/2009, do Deputado Domingos Sávio, e dos Requerimentos nºs 3.700/2009,

do Deputado Rômulo Veneroso, 3.704/2009, do Deputado Dinis Pinheiro, 3.708/2009,

do Deputado Braulio Braz, 3.717 e 3.718/2009, da Comissão de Direitos Humanos, e

3.755/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Educação - aprovação, na 10ª

Reunião Ordinária, em 20/5/2009, dos Projetos de Lei nºs 3.088/2009, do Deputado

Gustavo Valadares, 3.137/2009, do Deputado Durval Ângelo, com a Emenda nº 1,

3.152 e 3.153/2009, do Governador do Estado, 3.205/2009, do Deputado Wander

Borges, e 3.212/2009, da Deputada Gláucia Brandão, e dos Requerimentos nºs

3.702/2009, da Deputada Gláucia Brandão, 3.716/2009, da Comissão de Direitos

Humanos, 3.721 a 3.739/2009, da Comissão de Participação Popular, 3.741/2009, do

Deputado Carlin Moura, 3.744/2009, do Deputado Doutor Viana, e 3.748/2009, do

Deputado Fahim Sawan; de Política Agropecuária - aprovação, na 10ª Reunião

Ordinária, em 19/5/2009, dos Projetos de Lei nºs 3.127/2009, do Deputado Sebastião

Helvécio, 3.166/2009, do Deputado Paulo Guedes, 3.174/2009, do Deputado Fábio

Avelar, 3.185/2009, da Deputada Ana Maria Resende, com a Emenda nº  1, e

3.225/2009, do Deputado Antônio Júlio, com a Emenda nº 1, e do Requerimento nº

3.742/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Cultura - aprovação, na 9ª Reunião

Ordinária, em 20/5/2009, do Projeto de Lei nº 2.310/2008, da Deputada Cecília

Ferramenta, e do Requerimento nº 3.791/2009, da Deputada Gláucia Brandão; de

Assuntos Municipais - aprovação, na 11ª Reunião Ordinária, em 20/5/2009, dos

Requerimentos nºs 3.768 e 3.769/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de
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Fiscalização Financeira - rejeição, na 10ª Reunião Ordinária, em 20/5/2009, dos

Requerimentos nºs 3.580 e 3.581/2009, da Comissão de Direitos Humanos; do

Trabalho - aprovação, na 9ª Reunião Ordinária, em 20/5/2009, dos Projetos de Lei nºs

2.973/2009, do Deputado Lafayette de Andrada, 3.027/2009, do Deputado Getúlio

Neiva, 3.139/2009, do Deputado Antônio Carlos Arantes, 3.143/2009, do Deputado

Célio Moreira, 3.144 e 3.146/2009, do Deputado João Leite, o primeiro com a

Emenda nº 1, 3.155/2009, do Deputado Alberto Pinto Coelho, 3.159/2009, do

Deputado Luiz Humberto Carneiro, 3.164/2009, do Deputado Antônio Júlio,

3.165/2009, do Deputado Padre João, com a Emenda nº 1, 3.171/2009, do Deputado

Antônio Júlio, 3.184/2009, da Deputada Rosângela Reis, 3.189/2009, do Deputado

Domingos Sávio, com a Emenda nº 1, 3.214 e 3.219/2009, do Deputado Luiz

Humberto Carneiro, e 3.224/2009, do Deputado Weliton Prado, e dos Requerimentos

nºs 3.749/2009, da Comissão de Participação Popular, e 3.772, 3.773, 3.782, 3.783 e

3.785/2009, da Comissão de Direitos Humanos; e de Segurança Pública - aprovação,

na 7ª Reunião Extraordinária, em 20/5/2009, dos Requerimentos nºs 3.758/2009, do

Deputado Weliton Prado, 3.766/2009, do Deputado Célio Moreira, e 3.760, 3.774,

3.775 e 3.784/2009, da Comissão de Direitos Humanos (Ciente. Publique-se.).

O Sr. Presidente (Deputado Getúlio Neiva) - 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 Weliton Prado. A Presidência defere

o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado

Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Saúdo todos os presentes. Gostaria de agradecer ao

Deputado Getúlio Neiva, que preside esta reunião. Mais uma vez, utilizo este espaço

para esclarecer à população do que se trata realmente o projeto enviado a esta Casa

que fala em “criar uma agência no Estado para regular o setor de água e de esgoto”.

Na realidade, esse projeto não atende à Lei Federal nº 11.445, que obriga os

Municípios a criar agências para regular o setor de saneamento. Para as pessoas

entenderem, temos de deixar bem claro o que é saneamento, pois, da forma como

está o projeto, não tenho dúvida alguma de que o que está sendo criado é uma

agência que se confunde com a Copasa, tarifária, homologatória, cujos membros,
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tanto da diretoria quanto dos cargos amplos de assessoria, serão indicados pelo

Governador. Isso me preocupa muito, pois tudo o que o governo quiser será feito por

meio da agência.

Temos de provar o que dizemos. Digo e provo o que disse. Há matérias aqui que

foram publicadas em outros jornais, assim como no “Diário do Comércio”, mostrando

a fala de um Diretor da Copasa. O Diretor de Recursos e Investimentos lembrou que,

neste ano, o reajuste tarifário da companhia não foi realizado em virtude de decisão

judicial. Entramos com uma representação junto ao Ministério Público. O Promotor

Antônio Baeta deu todos os encaminhamentos. Saiu uma liminar proibindo o aumento

do valor da água da Copasa, pois em Minas Gerais teria de haver uma agência de

saneamento. Sem essa agência, não poderia haver aumento.

Desde 2007 estavam ocorrendo aumentos ilegais e abusivos por parte da Copasa.

Por isso estamos entrando na Justiça desde 2007. Conseguimos suspender esse

aumento, mas a Copasa não ficou satisfeita e tentou derrubar a liminar aqui.

Conseguiu? Não. Foi para o Tribunal de Justiça para tentar derrubá-la. Conseguiu?

Não. Aí, mais indignada ainda, foi para o STJ para tentar o aumento. Na alegação, a

Copasa disse que “é preciso aumentar o valor da água de qualquer maneira; do

contrário, a companhia quebrará, não teremos condições e teremos problema”.

Então, fez todo o tipo de chantagem no processo. O Presidente do STJ não caiu

nessa ladainha e não aceitou derrubar a liminar. Portanto, permaneceu a liminar do

TJMG, que impediu o aumento do valor da água.

Parabenizo o Ministro César Rocha, Presidente do STJ, que manteve a decisão da

Justiça mineira de impedir o reajuste das tarifas de água e de esgoto praticadas pela

Copasa. Negou o pedido da estatal que queria suspender a liminar. E mais ainda,

alegou que a Copasa não conseguiu provar que teria prejuízo. Não conseguiu provar

mesmo. Aliás, isso está aqui no despacho do Juiz. Na decisão, o Ministro do STJ

disse que a empresa não conseguiu demonstrar o prejuízo à economia pública.

Como disse, falo e provo. Está aqui a matéria desta semana com o balanço da

Copasa, que, aliás, foi publicada em outros jornais: “Copasa. Lucro cresceu 52,7%”.

Sabem quanto isso significa em três meses? R$133.000.000,00, que foi o lucro com o

crescimento de 52,7%. No processo, a Copasa disse que teria prejuízo, se não
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aumentasse o valor da água. Está aqui agora o demonstrativo, mostrando o grande

lucro que essa empresa obteve somente em três meses. É um comparativo dos

últimos três meses. Já ganhamos na Justiça. Ainda não foi julgado o mérito. O que

aconteceu?

O governo viu outra saída. Em vez de mandar a esta Casa um projeto que cria uma

agência de saneamento, mandou um que cria uma empresa, na minha avaliação -

lógico que pode haver avaliações diversas - tarifária, uma empresa homologatória,

com o objetivo de aumentar o valor da conta de água. Eis aqui a fala do Diretor. O

Diretor de Relações e Investimentos lembrou que, neste ano, o reajuste tarifário da

companhia não foi realizado em virtude da decisão judicial. Por isso eles tinham de se

movimentar e fazer alguma coisa. Vejam só o que eles fizeram! Segundo ele, o

projeto de criação de uma agência reguladora, para possibilitar a elevação das tarifas,

está em tramitação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Vejam só o que ele

diz para o que serve a agência! Para ele, o projeto, para possibilitar a elevação das

tarifas, está em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em

regime de urgência, ou seja, para ser votado rapidamente e se aumentar o valor da

água do povo. Diz que a agência deverá estar em funcionamento no início do

segundo semestre deste ano. E, assim que ela estiver em funcionamento, o valor da

conta de água aumentará.

Então, não tenho dúvida de que o grande objetivo dessa agência - primeiramente

registro o meu desafio... Assim que for criada, o valor da conta de água aumentará.

Todavia, agora, não vamos permitir isso. Tomaremos todas as providências, até

mesmo do ponto de vista legal, pois esse projeto fere a legislação, a Lei nº 11.445, de

2007. Essa lei deixa bem claro, primeiramente, que os Municípios são os titulares dos

serviços, aliás, a Copasa atende a 611 Municípios. Qualquer Município pode decidir

que criará uma entidade que faça a regulação em nível municipal? Pode. O Município

pode decidir delegar essa tarefa a outra entidade, até mesmo a essa criada em nível

estadual? Pode. O Município pode criar um consórcio dos Municípios regionais? Pode

muito bem. O Município pode estabelecer um convênio de colaboração com o

Estado? Pode, ele tem autonomia e independência. Agora, do jeito que está - quero

deixar bem claro para as pessoas entenderem -, não se trata de uma agência de
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saneamento, de uma agência de água e de esgoto. O que é saneamento?

Saneamento é água, é esgoto, é rede fluvial, é limpeza pública, é o lixo, é drenagem

fluvial, é tudo isso. Então, deve-se obrigar todos os Municípios a criar uma agência

para regular o setor. E o que significa regular o setor? Para regular o setor, precisa-se

de uma agência que tenha a participação dos Municípios, do povo, das pessoas. O

cidadão tem o direito de acompanhar e analisar a documentação, as planilhas de

custo, os dados, os números, para ver se realmente há necessidade de aumentar ou

não o valor da conta de água, a taxa do lixo, etc. Enfim, a agência é responsável por

fazer o trabalho de regulação. É para isso que serve a agência. Infelizmente, do jeito

que o Governador enviou esse projeto a esta Casa, ele apenas resolverá o problema

dele: aumentar o valor da conta de água em Minas Gerais. Falarão mentira lá,

porque, da mesma maneira que colocaram no processo que a Copasa teria muitos

problemas financeiros, além de prejudicar muito a sua situação, ela disse que, se não

houvesse o aumento, os serviços prestados à população, inclusive, a qualidade,

ficariam comprometidos. Isso não existe! É mentira, porque ela teve um lucro muito

grande. E um dos motivos de ter obtido lucro foi a vitória alcançada no ano passado.

Aliás, na história, em 56 anos da Cemig, conseguimos a primeira redução de 17% da

conta de luz. Foi uma grande campanha. Analisando a planilha de custo e as

irregularidades, conseguimos provar que os números não eram verdadeiros. Aliás,

isso possibilitou o aumento do lucro da Copasa. Os custos da energia elétrica, por

exemplo, caíram 16,10% no primeiro trimestre. A Copasa gasta muito em energia.

Então não há justificação nenhuma para querer aumentar o valor da conta de água

e de esgoto. Isso sem falar de várias e várias outras irregularidades. Por exemplo, a

Copasa cobra em vários Municípios do Estado de Minas Gerais o tratamento de

esgoto. Está certo? Pode-se cobrar pelo tratamento de esgoto? Pode, não há

problema em cobrar por esse tratamento. O injusto, o errado é cobrar por um serviço

que não existe, um serviço fantasma. A Copasa cobra por tratamento de esgoto onde

não há esse serviço. Ela é responsável por fazer isso em 611 dos 853 Municípios de

Minas. Muitas pessoas dizem que a Copasa trata. Trata, sim, trata muito bem. Trata

de jogar todo o esgoto sanitário nos rios, nos lagos, nos córregos, contaminando a
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água que seria potável para as pessoas beberem. Se me perguntarem quem é o

maior poluidor de Minas Gerais, não tenho nenhuma dúvida de que é a Copasa.

Em muitas cidades a Copasa só constrói rede coletora. Constrói rede para coletar o

esgoto. Coleta todo o esgoto e trata de jogar tudo nos rios e lagos. É tudo, mesmo.

Desculpem a palavra, mas as merdas vão para os rios, os lagos e os mananciais. É

assim que acontece em Minas Gerais. Isso é um verdadeiro absurdo.

Assim, falamos mesmo. Sei que é uma empresa poderosa. O lucro dela é de

R$133.000.000,00 em três meses. Esta é uma luta que todos nós temos de enfrentar

de peito aberto. Caso esse projeto passe na Assembleia, entraremos na Justiça e

cobraremos também dos Prefeitos, que os Prefeitos de Minas Gerais não se

acovardem. Levantem a cabeça. Não aceitaremos nenhum tipo de perseguição. Se o

Prefeito não quiser fazer parte dessa agência, da forma como está sendo feita, não

precisa. Pode-se criar uma agência em nível regional. Do jeito que está aqui, a

Prefeitura, o poder público municipal será obrigado a criar outra agência, pois a Lei

Federal nº 11.445, de 2007, diz que tem de criar-se agência de saneamento. Isso é

obrigatório, e é uma agência só de água e esgoto. Quem discutirá, por exemplo, a

questão da limpeza urbana, que está afeta a todos os Municípios? Quem discutirá a

questão do manejo dos resíduos sólidos, a drenagem e o manejo das águas fluviais

urbanas? É o Município. Então, de qualquer maneira, o Município fica obrigado a criar

agência, senão estará descumprindo a Lei nº 11.445.

Então, independentemente dessa agência estadual, o Município tem obrigação de

criar outra agência. Qualquer aumento que houver, como o da limpeza urbana, em

qualquer cidade de Minas Gerais, nos 853 Municípios, só poderá ser efetivado se

houver essa agência para analisar a planilha, e com a participação do povo. Isso

poderá ser em qualquer Município, em qualquer Prefeitura, do PT, do PSDB, do DEM,

não importa de qual partido. O projeto que está aqui na Assembleia impede a

participação popular. Tem de haver auditoria externa nas contas da agência. Isso é

transparência, democracia. Tem de haver processos de revisão tarifária, tem de haver

audiências públicas, das quais qualquer cidadão tem direito de participar.

Infelizmente, do jeito que está aqui, não haverá nada disso.
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Ficamos indignados com tudo isso. Esse projeto, não tenho dúvida alguma, é uma

grande facada no peito do consumidor mineiro. Já fiz o desafio: a primeira decisão, a

primeira ação dessa agência será aumentar o valor da conta de água e esgoto em

Minas Gerais. Essa será a primeira medida dessa agência, que, mais uma vez digo,

não será uma agência de saneamento e, sim, uma agência tarifária, destinada a

dificultar mais ainda a vida do consumidor, do povo mineiro, que já passa por tantas

dificuldades.

Como disse tantas e tantas vezes, a água é um bem público essencial à vida e não

pode ser tratada como mera mercadoria, como está acontecendo em Minas Gerais.

Os Deputados têm de colocar a mão na consciência, pois esse é um projeto histórico:

histórico do ponto de vista da maldade, da crueldade e da injustiça com a população

de Minas.

Pedimos a todos os Vereadores e Prefeitos e a quem estiver nos ouvindo que

entrem na campanha, participem dela, ajudem na mobilização. Que possamos

realmente votar um projeto que seja legal do ponto de vista da participação popular,

do controle social garantido na Lei nº 8.987, de 3/2/1995, Lei das Concessões - na

época de sua edição, o Presidente era Fernando Henrique Cardoso. Infelizmente,

como está, esse projeto passa por cima de tudo.

Não somos contrários à criação da agência de saneamento, obrigatória por lei. É

preciso analisar planilhas, fazer tudo direitinho e certinho, e não podemos aceitar uma

agência tarifária que homologue as decisões do governo do Estado e que tenha o

objetivo de aumentar mais e mais a conta de água e esgoto, sem justificativa alguma.

O próprio Presidente do STJ declarou que a Copasa não conseguiu provar a

necessidade de realizar o aumento.

Deixo-lhes o nosso protesto. Mais uma vez, solicitamos a mobilização dos

Vereadores, dos Prefeitos e de toda a comunidade, para que possamos alterar esse

projeto.

* - Sem revisão do orador.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
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Deputados para a especial de segunda-feira, dia 25, às 20 horas, nos termos do

edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/5/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

Fase: Questões de ordem; discurso do Deputado Lafayette de Andrada; questões de

ordem - Discussão e Votação de Proposições: Prosseguimento da votação, em 2º

turno, do Projeto de Lei nº 2.324/2008; renovação da votação do projeto; aprovação

na forma do vencido em 1º turno - Questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos

Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -

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

Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio

Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani

Barbosa - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Lúcia Mendonça -

Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes -

Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -

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

Helvécio - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda -

Walter Tosta - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h3min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção
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de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

a Sra. 2ª-Secretária, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

Ata

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

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

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

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

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Questões de Ordem

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, informo a esta Casa que a

Unale organizou em Brasília, na manhã de ontem, na Câmara Distrital, o Encontro da

Juventude para discutir os projetos do governo federal relacionados com a juventude.

Ontem, no encerramento, manifestei meu pensamento sobre a coincidência de

mandatos. Não poderia deixar de falar nesta Casa, o que foi constatado pela

juventude e, na Unale, presidida pelo Deputado Rodrigo, do Estado do Paraná.

Explanamos que não podemos ter mais eleições de dois em dois anos, pois o custo é

alto. Com a coincidência das eleições pode haver, sem dúvida nenhuma, o

fortalecimento dos partidos políticos. Apresento outro dado do último levantamento:

dos 853 Municípios mineiros, Sr. Presidente, em 120 Municípios existia a coligação

Prefeito e Vice-Prefeito, na eleição municipal, do PT com o PSDB. Com a

coincidência de mandatos, Sr. Presidente, votando-se de Presidente da República a

Vereador, com certeza, haverá fidelidade partidária. Ontem, Sr. Presidente, nesse

movimento, tivemos o apoio de boa parte dos jovens, que se preocupam com o futuro

do nosso Brasil. Segundo o coordenador, Beto Cury, o ProJovem, do governo Lula,

não pôde ser aplicado no ano passado única e exclusivamente por causa das

eleições municipais. De acordo com esse dado que colhemos ontem, em Brasília, na

Câmara Distrital, não podemos mais ter eleições de dois em dois anos. Do dia 26 do

mês passado até hoje, conseguimos mais de 40 mil assinaturas. Depois das



____________________________________________________________________________
1104

declarações favoráveis do Presidente da OAB, de jornalistas como o companheiro

Márcio Doti, da Rádio Itatiaia, do ex-Presidente do Sindicato dos Jornalistas, o

Peninha, esse movimento foi incorporado por toda a imprensa. O Brasil tem de ser

levado a sério, Sr. Presidente. Quando entregarmos essas assinaturas ao

Corregedor-Geral, ao Ouvidor da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Mário

Heringer, tenho certeza absoluta de que os 38 projetos em tramitação naquela Casa

atenderão ao anseio popular, para que possamos fazer a unificação dessas eleições.

Não podemos aceitar eleições de dois em dois anos, como constatamos ontem,

nesse evento promovido pela Unale na Câmara Distrital. Conto com o apoio de todos

os Deputados desta Casa e da população mineira. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, agora, às 20h40min, haverá uma

reunião da Comissão de Fiscalização Financeira que não está marcada no painel. Ela

não foi publicada em lugar nenhum. É uma forma de passar goela abaixo da

Comissão e dos parlamentares o interesse do governo de criar uma agência

reguladora do sistema de água e esgoto de Minas Gerais. Para que essa correria? Sr.

Presidente, o nosso Regimento tem de ser pelo menos levado a sério. Quero dizer ao

Líder da Maioria, Deputado Mauri Torres, que nenhum projeto que tramita da forma

como estão querendo fazer essa agência consegue prosperar. Temos de discutir

esse projeto, porque ele muda todo o sistema de regulação do serviço público de

água e esgoto em Minas Gerais, e estão querendo fazê-lo de qualquer forma. Isso

está cheirando a algum equívoco, algum interesse espúrio do governo. Por que não

querem discuti-lo? Porque colocaram lá, Sr. Presidente, que as empresas terão de ter

uma remuneração mínima de 12%. Esse governo é muito bom! O Governador Aécio

Neves é fantástico, vai dar 12% de remuneração mínima para as empresas de

concessão de água. Por isso marcam uma reunião para as 20h40min. Acho que ela

deveria ser às 2h40min da madrugada. Assim cumpriríamos o Regimento, que é de 6

horas. Para que o governo está fazendo esse atropelo na Assembleia Legislativa?

Porque há alguns interesses. Para que fazer reunião às 20h40min se a Assembleia

não está se reunindo dia nenhum, a não ser em algumas comissões especiais?

Gostaria que o povo de Minas Gerais, de Belo Horizonte, entrasse na internet e

tentasse entender o Projeto de Lei nº 3.186, que já passou pelas Comissões de
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Constituição e Justiça e de Administração Pública de qualquer maneira, e agora vai

para a Comissão de Fiscalização Financeira. Por que não vai para a Comissão de

Defesa do Consumidor e do Contribuinte? O consumidor e o contribuinte serão os

mais atingidos. Vamos ver, Sr. Presidente, mais uma vez o povo ser sacrificado. Esse

projeto do governo vai elevar as taxas de água cobradas pela Copasa em, no mínimo

- podem registrar nos anais da Casa - 30%, porque as remunerações previstas pela

agência reguladora são altamente benéficas, principalmente para quem comprou as

ações da Copasa. A Copasa não pode ser vendida porque precisa de um referendo

popular, mas já foi. O governo ajustou um mecanismo, fez uma captação no mercado

financeiro, colocou as ações da Copasa como garantia e vendeu praticamente todo o

espólio da Copasa. Foi o que fizeram com a Cemig. O projeto neoliberal do PSDB

vendeu a Cemig, deu a Cemig de graça. Qualquer parlamentar, da forma como foi

feita a transação, poderia ter comprado os 33% da Cemig. Além de não colocar

recurso algum, nenhum tostão, o BNDES subsidiou o juro financeiro, e a empresa

tinha 6% de garantia sobre o investimento. Vejam que negócio fantástico. Sr.

Presidente, gostaria que V. Exa. nos desse uma explicação: por que essa reunião às

8h40min hoje? Onde foi convocada, de que forma foi convocada e por que foi

convocada? Vão dizer para V. Exa. que estão em regime de urgência. Mas não houve

convocação. Isso é um atropelo que não podemos aceitar.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao nobre colega Antônio Júlio que não

houve tempo de a convocação ser publicada, mas que ela atende ao disposto nos §§

1º e 2º do art. 124 do Regimento Interno, tendo sido disponibilizada na internet após a

convocação das 14 horas. Passo esta informação para seu conhecimento.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, isso mostra o atropelo. Para eu ter

acesso ao substitutivo apresentado, tive que correr atrás dele a tarde inteira. Para

que essa correria? O Deputado Lafayette de Andrada pode nos explicar o porquê

dessa correria.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, quero dar três explicações

importantes para esclarecer ao Deputado Antônio Júlio. Este projeto está na Casa há

mais de 45 dias, não chegou de atropelo. Ele vem sendo reivindicado pela Oposição

há um ano e meio. Há um ano que a Oposição, na pessoa do Deputado Weliton
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Prado, vem dizendo que o Estado precisa criar uma agência reguladora das águas:

este governo não manda o projeto, este governo é incompetente, este governo não

atende ao que a legislação federal obriga. Mas, quando o governo manda, dizem que

é atropelo. Vejam que incoerência. Segundo, o projeto está aqui há mais de 45 dias.

A reunião de hoje à noite não é atropelo. Houve hoje uma reunião conjunta, às 14

horas - na qual o senhor deveria estar presente, mas não estava...

O Deputado Antônio Júlio - Não estava porque não sabia.

O Deputado Lafayette de Andrada - Reunião conjunta convocada e divulgada.

O Deputado Antônio Júlio - Quero saber o motivo.

O Deputado Lafayette de Andrada - Reunião conjunta da qual o senhor estava

ausente. O relator distribuiu avulso, que será agora lido e recebido pela Comissão de

Fiscalização Financeira às 20h40min. Não tem atropelo algum.

O Deputado Antônio Júlio - Ele não está falando a verdade. Então por que foi

conjunta?

O Deputado Lafayette de Andrada - Reunião conjunta da Comissão de

Administração Pública com a Comissão de Fiscalização Financeira. Nesse momento,

seria lido o parecer da Comissão de Fiscalização Financeira, seria votado, discutido.

O relator da Comissão de Administração Pública entendeu por distribuir o avulso.

Agora, o avulso vai ser recebido pela Comissão de Fiscalização Financeira, às 20

horas, seis horas após, rigorosamente como determina o Regimento.

O Deputado Antônio Júlio - Sabe por quê? Para evitar discussão na Comissão.

Para, depois, chegar ao Plenário e todos discutirem.

O Deputado Lafayette de Andrada - O problema é que, quando manda o projeto

para cá, não pode; quando não manda, o governo está faltando.

O Deputado Weliton Prado - Primeiramente, gostaria de dizer que concordo em

gênero, número e grau com o Deputado Antônio Júlio. Ele está coberto de razão.

Vamos deixar as coisas bem claras. Vimos, há muito tempo, denunciando as altas

tarifas praticadas pela Copasa em Minas Gerais. Minas não cumpre a Lei Federal nº

11.445, não existe uma agência para regular o setor. Nós cobramos, até

apresentamos um projeto que cria a agência reguladora, que foi anexado ao do

Governador. O nosso projeto é coerente. Discordamos totalmente do projeto na forma
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como o Governador o enviou para esta Casa e da maneira como quer aprová-lo goela

abaixo, no afogadilho. Primeiramente, é inconstitucional, é ilegal, porque não obedece

aos critérios da Lei Federal nº 11.445, que dá autonomia e independência para os

611 Municípios por cujos serviços de água e de esgoto a Copasa é responsável. Mas

está aqui. O Município pode criar uma entidade que regule e fiscalize em âmbito

municipal? Pode. Está previsto na Lei Federal nº 11.445. Pode criar. O Município

pode delegar essa tarefa para outra entidade, podendo inclusive ser a estadual?

Pode. Pode fazer isso. O Município pode criar um consórcio regional? Pode criar um

consórcio regional. Pode ainda estabelecer convênio e colaboração com o Estado?

Pode. Pode, sim. Agora, o que não pode é o que o governo quer: praticamente

descumprir todos os pontos de vista legais e garantir que haja uma agência só e que

todos os Municípios fiquem obrigados a se submeter a essa agência. Isso é

totalmente ilegal, inconstitucional, porque os Municípios têm o direito de exercer

autonomia e ter independência. Outro ponto de vista com o qual não concordamos é

que a agência é de saneamento, não é só uma agência de água e de esgoto. O que é

saneamento? A água, o esgoto, o serviço de limpeza urbana, o lixo, os resíduos

sólidos, a drenagem, o manejo das águas pluviais e urbanas. Por quê? Se for do jeito

que o governo quer, o que vai acontecer? Os Municípios terão um prejuízo muito

grande. Terão uma despesa enorme, porque terão de criar uma agência específica

para cuidar do lixo, dos resíduos sólidos, da drenagem e das águas pluviais, porque

isso tudo é saneamento. Então a agência não é só de água e de esgoto, é uma

agência de saneamento, o que está previsto na Lei Federal nº 11.445. Se o governo

impuser o projeto como está impondo, goela abaixo, entraremos na Justiça, porque

isso não é permitido. Essa decisão é do Bloco do PT e do PCdoB, e tenho a certeza

de que tem o apoio do PMDB e dos outros Partidos desta Casa. É muito importante

alertar o conjunto dos Deputados sobre a seriedade do que estamos votando. Isso

aqui é muito sério. Tem a ver com toda a regulação dos serviços de saneamento no

nosso Estado, então temos de ter muita responsabilidade, temos de analisar muito

bem o projeto, que tem de ser aprovado para adequar-se à legislação, mas o projeto

que o Governador enviou, da maneira que está, não obedece aos princípios básicos

da legislação. Pode haver ações na Justiça, pois é totalmente ilegal, irregular. Várias
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modificações têm de ser feitas. Todo ano, a população e os Municípios têm de ter

garantia de acesso à planilha em audiência pública, para discutir e analisar, da

mesma maneira que foi feito em relação à Cemig: para que faça revisão tarifária de

cinco em cinco anos, tem de haver participação popular. Isso nos leva a crer que o

único motivo de a Copasa querer a agência da maneira como está no projeto é

aumentar o valor da conta de água em Minas Gerais. Prova disso é a matéria

publicada no jornal “O Tempo”, em que o próprio Presidente da Copasa admite que

quer aprovar o projeto no primeiro semestre para aumentar o valor da conta de água

no segundo semestre. É muita maldade, é muita ganância. A Copasa tem auferido

lucros milionários nos últimos anos. Um aumento foi divulgado pelos jornais

recentemente. Nos últimos tempos, aumentou 52%. Ainda quer mais aumento? É

uma das tarifas mais caras do Brasil. Cobra pelo tratamento de esgoto e não presta o

serviço; joga o esgoto nos rios, nos lagos, poluindo a água potável, deixando-a

imprópria para o consumo. A questão é muito séria. Entramos com enxurradas de

ações na Justiça. A mobilização tem de continuar. Os Prefeitos têm de pressionar. Os

Vereadores, independentemente do Partido, têm de pressionar. Por isso, mais uma

vez, gostaria de dizer que é muito importante a consciência e a reflexão de cada

Deputado. Se aprovarmos a agência do jeito que está, não estaremos cumprindo a

Lei Federal nº 11.445, de 2007.

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, eu estava ouvindo o Deputado

Lafayette de Andrada, que afirmou que esse projeto está nesta Casa há 45 dias. Na

verdade, há 45 dias está a mensagem do Governador, que foi lida em Plenário. Esse

projeto, na verdade, começou a tramitar na semana passada, quando o relator, na

CCJ, deu o seu parecer. Foi, então, que tomamos ciência do projeto. Na verdade, ele

está aqui há uma semana, praticamente, e não há 45 dias. Segundo ponto: não é que

somos contra a criação da agência, mas existem questões aqui que precisam ser

mais bem debatidas. Esse é o nosso posicionamento. Em uma semana, não houve

tempo suficiente para debatê-lo. Se não me falha a memória, no parecer de hoje

houve nova alteração. Não tivemos tempo de reunir a assessoria e discutir as

mudanças. Terceiro ponto: o maior questionamento diz respeito aos 12% de lucro aos

acionistas. De uma forma ou de outra, a agência terá de ter esse lucro de 12%, que,
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querendo ou não, será repassado ao consumidor. Essa é a nossa indagação.

Pergunto ao Deputado Lafayette de Andrada se ele é um dos acionistas.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, concordo com a preocupação do

Deputado Antônio Júlio. Nós, da Bancada do PT-PCdoB, queremos chamar ao bom

senso o governo do Estado em relação à tramitação desse projeto da agência

reguladora. Entendemos que a CCJ dar hoje seu parecer e imediatamente a

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária querer já fazer essa discussão

para aprovar o projeto em regime de urgência traz um grave prejuízo, especialmente,

Sr. Presidente, para os Municípios. Como esta Assembleia Legislativa discutirá uma

agência reguladora, um assunto que diz respeito muito particularmente aos

Municípios de Minas Gerais, aos 666 Municípios que já têm convênios com a Copasa,

sem ouvi-los? Acreditamos que a melhor forma de esse projeto tramitar não é por

meio do regime de urgência, pois se trata de uma matéria complexa, com alto

questionamento jurídico até mesmo do ponto de vista dos entes federados. Além

disso, há uma grande indagação em relação à competência dessa agência.

Queremos, sim, criar uma agência reguladora, mas discutindo com as Prefeitas e os

Prefeitos, discutindo não somente a água e o esgoto, mas também o saneamento no

seu conceito como um todo, que não passa simplesmente por água e esgoto. Então,

Sr. Presidente, queremos fazer um apelo ao governo para que tenha bom senso.

Neste momento, o ideal é que seja retirado o pedido de urgência. Achamos

fundamental fazer aqui, na Casa, audiências públicas, convidando as Prefeitas e os

Prefeitos, pois queremos ouvi-los. Queremos também ouvir a opinião de especialistas

sobre a matéria. Se aprovarmos uma agência reguladora no afogadilho, não

resolveremos o problema de Minas Gerais. Podemos até resolver, como bem disse o

Deputado Weliton Prado, o problema do Presidente da Copasa, que estampou em

todos os jornais de Minas Gerais hoje algumas afirmações. Palavras do Presidente

Márcio Nunes: “Acredito que, até o fim deste semestre, a agência será criada e

poderemos praticar o reajuste já no início do segundo semestre”. Está se referindo ao

reajuste da conta de água do consumidor de Minas Gerais. Tentaram implementar um

reajuste de 9,05%, que só não se concretizou até agora porque a Justiça impediu a

Copasa de fazê-lo. Não estamos aqui para resolver um problema da Copasa de
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aumentar ou não a conta de água. Queremos uma agência que tenha critérios claros,

que respeite a autonomia dos Municípios, que se preocupe não só com água e

esgoto, mas também com o saneamento como um todo, que tenha critérios

específicos de participação popular, que ouça a comunidade, que faça tomada de

preços. Isso é fundamental. Faço um apelo ao governo, em nome das Bancadas do

PT e do PCdoB, em consonância com a opinião do PMDB, para que esse projeto não

continue tramitando em regime de urgência. Quem tem pressa para aprovar isso

aqui? Com certeza, não são os Municípios nem nós, que estamos preocupados com

o aperfeiçoamento dessa agência reguladora. Peço ao governo que tenha

consciência, para que possamos discutir essa matéria paulatinamente, com critério e

paciência, a fim de aprovarmos uma agência reguladora que sirva aos interesses do

povo de Minas Gerais, e não aos interesses dos acionistas privados da Copasa.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, peço a palavra pelo art. 164,

porque meu nome foi citado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o Deputado

Lafayette de Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, em breves palavras gostaria de

dizer o seguinte: concordamos com o que foi dito aqui pelos demais Deputados, ou

seja, que o projeto precisa ser estudado, aperfeiçoado. Queremos que o projeto

tramite, para que todos tenham a oportunidade de se debruçar sobre ele e discutir

seus diversos pontos.

No que diz respeito ao comentário feito pelo eminente Deputado Gilberto Abramo,

que indagou se sou acionista da Copasa, respondo que não. Poderia ser, porque a

Copasa tem ações na Bolsa de Valores. Com qualquer R$100,00 é possível comprar

ações da Copasa. Não sou acionista da Copasa, como também não o sou da Igreja

Universal.

Questões de Ordem

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, faço coro com as palavras dos nobres

colegas e deixo a nossa posição, como membro da Bancada do PT. O que

reivindicamos é a retirada imediata do regime de urgência. Ainda bem que o

Deputado Lafayette de Andrada disse que deseja debater o projeto, porque, da forma
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como está tramitando, não temos condições de debatê-lo, até porque os principais

responsáveis ou os principais interessados, melhor dizendo, são os Prefeitos.

Quando os Prefeitos foram chamados para participarem dos debates sobre esse

projeto? Reivindicamos a retirada do regime de urgência e a realização de no mínimo

três audiências públicas. Queremos discutir esse projeto com os Prefeitos da nossa

querida Norte de Minas, os Prefeitos da Copanor, com os outros Prefeitos das outras

regiões de Minas Gerais e também aqui nesta Casa. Queremos a realização de

audiências públicas para debatermos esse assunto com os Prefeitos, porque não

temos dúvidas de que o saneamento é de titularidade dos Municípios. Esse projeto

retira a titularidade dos Municípios no que tange ao saneamento. A nossa

compreensão de saneamento é o que está contido na Lei Federal nº 11.454:

abastecimento de água, tratamento de esgoto, solução de um grande problema dos

Municípios, ou seja, a água pluvial, coleta e destinação do lixo e de resíduos sólidos.

São quatro itens que compõem, de acordo com a Lei nº 11.454, o saneamento. Não

somos contra a criação de uma agência reguladora. Poderiam ser criadas 800

agências reguladoras para fiscalizarem os serviços. A iniciativa do governo é feliz,

mas discordamos da forma e do conteúdo desse projeto. O que queremos é

aprofundar o debate. Da mesma forma que o Estado depende de todo o serviço para

criar uma agência apenas para regular e fiscalizar os serviços de água e esgoto, é

possível que essa agência seja mais abrangente com as mesmas despesas. Trata-se

de uma questão constitucional. Aqui temos colegas que têm pais, filhos e esposas

Prefeitos, por isso não podemos permitir que esta Casa aprove uma matéria que é

inconstitucional, ao tirar a prerrogativa do Município. Do jeito que está, para o

telespectador entender, o Município que já celebrou um convênio com a Copasa, com

contrato de prestação de serviço de água e esgoto, automaticamente tem de estar

sujeito a essa agência que está sendo criada. A Constituição deixa clara a autonomia

do Município, mesmo que ele tenha cedido essa prestação de serviço a uma

determinada empresa, em buscar uma outra agência que regule e que fiscalize esses

serviços de água e esgoto. Vou concluir dentro de 4 segundos. A posição da nossa

bancada é pela retirada do regime de urgência e pela realização de audiências
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públicas para discutir com os principais interessados, que são os 853 Prefeitos do

Estado de Minas Gerais.

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, estou estranhando essa discussão,

posto que já foi comentado algo parecido com o que vou falar, mas é importante

ressaltar. Muitas vezes, fica entendido que o que se procura nesta Casa é postergar

uma ação necessária deste Parlamento, a de criação dessa agência. Por várias

vezes, temos presenciado aqui, neste Plenário, posições bastante contundentes

quanto à necessidade de se implantar essa agência. Foi mencionado aqui por um

colega nosso, deste Parlamento, que o Presidente da Copasa, em seu depoimento,

havia dito que apenas está aguardando a criação dessa agência para aumentar as

tarifas da Copasa. Não vejo nenhum absurdo nessa declaração, a não ser uma

exploração demagógica da sua fala, porque, na realidade, nessa questão tarifária, a

exigência legal diz que essa correção tem de ser feita uma vez por ano e exige

legislação federal. A Copasa fez esse reajuste que foi impedido pela justiça,

exatamente porque a agência não foi criada. Isso posto, o Presidente da Copasa foi

muito feliz ao dizer que aguarda a criação da agência para que seja efetivado esse

aumento tarifário previsto em lei. Gostaria de falar sobre outra questão importante e

cumprimentar o relator da Comissão de Constituição e Justiça, Deputado Dalmo

Ribeiro Silva. Quando questionado, na semana passada, sobre a maneira como

estava sendo conduzido esse processo e sobre a agilidade com que estava sendo

feito, dado o seu caráter de tramitação em regime de urgência, foi solicitado pela

Bancada do PT - o Deputado Padre João estava conosco - que se estudasse a

oportunidade, durante dois, três dias, durante o fim de semana, de ser estudada e

aprofundada essa questão. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, após as suas

considerações, prontamente atendeu esse pedido, inclusive postergando essa

discussão para esta semana. Não houve por parte do relator, Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, essa vontade de impedir o debate, a discussão desse importante

projeto. Assim, o que se procura fazer aqui hoje é criar condição para que a medida

de aprovação desse importante projeto seja postergada. Durante todo esse tempo, o

que se vem falando aqui é sobre o absurdo de uma empresa, como a Copasa, ser a

própria responsável por sua tarifa e por seu controle da qualidade de água, sendo
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sempre questionada a necessidade da implantação dessa agência. No momento em

que o governo manda, envia, encaminha para esta Casa o projeto de criação dessa

agência, levanta-se aqui essa polêmica. Todos nós que temos interesse no assunto...

Confesso, por exemplo, que tenho estudado essa matéria há mais de 10 dias,

procurando entendê-la. Se há divergências, isso é normal. O Deputado Padre João,

por exemplo, defende o aspecto da titularidade. No seu entendimento, a maneira

como essa agência está sendo criada fere a autonomia municipal. Esse é o

pensamento dele e talvez de alguns de seus colegas, mas não é o meu nem de

muitas pessoas com quem tenho procurado debater e aprofundar essa questão. São

posições comuns no Parlamento. Cada um tem o direito de defender a sua posição e

o seu ponto de vista. Todavia não podemos, evidentemente, deixar que essas

questões posterguem a aprovação desse projeto. É importante dizer aqui que ele não

regulará apenas o serviço da Copasa. Todos falam apenas na Copasa, mas há vários

e vários Municípios que não são operados pela empresa - aliás, Municípios grandes

que nunca foram regulados e precisam ser. Portanto temos que aproveitar esta

oportunidade e aprovar esse projeto com a maior rapidez possível, para que criemos

condições de regulação, que é uma reivindicação antiga de todos nós que militamos

no setor. Essas são as minhas considerações. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

2.324/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar

ao Município de Santa Rita de Caldas o imóvel que especifica. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º

turno. A Presidência vai renovar a votação do projeto. Em votação, o projeto. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº

2.324/2008 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Questão de Ordem

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, percebemos que não há quórum para a

continuação dos nossos trabalhos. Portanto peço-lhe o encerramento da reunião.
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Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 20, 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 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/5/2009

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ivair Nogueira, Neider Moreira e Padre João, membros da supracitada Comissão.

Está presente, também, o Deputado Vanderlei Jangrossi. 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 debater,

em audiência pública, as notícias divulgadas pela imprensa sobre a morosidade na

tramitação dos processos na Justiça Federal em Minas Gerais, apreciar a matéria

constante na pauta e discutir e votar proposições da Comissão; a seguir, comunica o

recebimento de ofício do Sr. Ricardo Cunha Chimenti, Juiz Auxiliar da Corregedoria

do Conselho Nacional de Justiça, em que informa a sua impossibilidade de participar

da reunião e encaminha Auto Circunstanciado de Inspeção Preventiva da Justiça

Comum Federal, de 1ª Instância, de Belo Horizonte. A Presidência interrompe a 1ª

Parte da reunião para ouvir os Srs. Fernando Tadeu da Silva Quadros, Diretor-

Presidente da Associação dos Advogados de Minas Gerais - AAMG - e Conselheiro

da OAB-MG; César Augusto Hygino Porto, Diretor-Secretário da AAMG; Ivanir César

Ireno Júnior, Presidente da Associação dos Juízes Federais de Minas Gerais -

Ajufemg -; Renato Prates, Juiz Federal; Ricardo Rabelo, Juiz Federal; Sônia Maria

Peres de Oliveira, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário

Federal do Estado de Minas Gerais - Sitraemg -, que são convidados a tomar assento

à mesa. A Presidência, na condição de autora do requerimento que deu origem ao
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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, e passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 3.012/2009 é retirado da pauta,

atendendo-se a requerimento do Deputado Neider Moreira, 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. Registra-se a

presença do Deputado Ronaldo Magalhães (substituindo o Deputado Lafayette de

Andrada, por indicação da Liderança do BSD). Submetido a votação, é aprovado o

Requerimentos nº 3.625/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Délio

Malheiros (2) em que solicita sejam realizadas reunião conjunta da Comissão com a

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, com a finalidade de debater, em

audiência pública, o uso de fontes alternativas de fertilizantes na agricultura do

Estado; e visita ao Presidente e ao Corregedor-Geral do Tribunal Regional Federal da

1ª Região, com o intuito de discutir os problemas enfrentados pela Seção Judiciária

de Minas Gerais e suas possíveis soluções; e Padre João em que solicita seja

realizada audiência pública para debater os problemas relacionados com o corte de

gratificações dos servidores, a relação com entidades sindicais e a produção de

medicamentos na Fundação Ezequiel Dias. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos convidados e dos parlamentares, convoca os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Ademir Lucas - Lafayette de Andrada - Neider

Moreira.
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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 6/5/2009

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões o Deputado Walter Tosta e as

Deputadas Rosângela Reis e Cecília Ferramenta, membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, a Deputada Gláucia Brandão. 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 na pauta e discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência

comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Deputado Estadual

Riva, da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, encaminhando cópia de

Requerimento Moção de Solidariedade nº 125/2009; e convite do Deputado

Sebastião Helvécio, Coordenador da Comissão Estraordinária para o Enfrentamento

da Crise Econômico-Financeira Internacional, convidando os membros desta

Comissão para participarem da reunião do dia 12 de maio, terça-feira, às 15h30min,

para debater o impacto da crise econômica no mercado de trabalho de Minas Gerais.

O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais

designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.690/2008 em 2º turno;

3.027, 3.139, 3.141, 3.142, 3.143, 3.144/2009 em turno único (Deputado Walter

Tosta); 3.159, 3.164, 3.165/2009 em turno único (Deputada Cecília Ferramenta);

3.146, 3.155/2009 em turno único (Deputado Ivair Nogueira); 3.171, 3.184, 3.189,

3.214/2009 em turno único (Deputado Elmiro Nascimento). A Presidência interrompe

a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Fernando Sette Pinheiro, Sub-Secretário do

Trabalho, Emprego e Renda da Sedese; Márcio Mussy, Gerente de Saúde do Sesi;

Marta Freitas, Diretora Regional de Minas Gerais da Fundacentro; Edeltrudo

Maldonado Moreira, Vice-Presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança do

Trabalho do Estado de Minas Gerais; Kátia Ferraz, representante do Centro de Vida

Independente; Carlos Fabiano Braga, Consultor e ex-Presidente do Ceter, que são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidente, na condição de autora do
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requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 2ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em

turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 3.118, 3.120, 3.124/2009

(relator: Deputado Walter Tosta); 3.140/2009 (relatora: Deputada Cecília Ferramenta),

que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua

vez, são aprovados os Requerimentos nºs 3.601, 3.620 e 3.662/2009. Submetidos a

discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 1.055/2007, 2.807, 2.931, 2.942, 2.954, 2.957/2008,

2.970, 2.978, 2.982, 2.983, 2.990, 2.993, 2.995, 2.999, 3.007, 3.013, 3.016, 3.019,

3.022, 3.030, 3.046, 3.048 e 3.053/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.

Submetido a votação, é aprovado requerimento da Deputada Rosângela Reis em que

solicita sejam ouvidos nesta reunião os convidados acima mencionados. 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, 20 de maio de 2009.

Rosângela Reis, Presidente - Cecília Ferramenta - Walter Tosta.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 7/5/2009

Às 9h34min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão

(substituindo o Deputado Antônio Carlos Arantes, por indicação da Liderança do

BSD) e os Deputados Tenente Lúcio e Eros Biondini, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Tenente Lúcio,

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
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aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a

deliberar sobre proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência: da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, por meio da qual

encaminha convite para o lançamento da quarta edição do Festival Gastronômico

Brasil Sabor, e do Sr. Renato Rossi, Presidente do Serviço Nacional de

Aprendizagem Comercial - Senac -, publicada no “Diário do Legislativo” em 5/5/2009.

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 3.565, 3.576,

3.598, 3.631, 3.632, 3.651 e 3.661/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.

Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Eros Biondini em que

solicita a realização de debate público em conjunto com a Comissão de Cultura sobre

a importância da colônia italiana em Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião,

a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2009.

Tenente Lúcio, Presidente.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/5/2009

Às 10h3min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite, Rômulo Veneroso e Tenente Lúcio, membros da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues.

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

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 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 discutir e votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
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ofício do Sr. Paulo Alkmin, Ouvidor de Polícia, encaminhando cópia de denúncia para

conhecimento e adoção de medidas legais cabíveis, em que são narrados fatos com

possível envolvimento de policiais civis lotados na Delegacia de Polícia de Entre-Rios

de Minas, Itamogi, Santa Rita do Sapucaí, Passos e Campo Belo; e de

correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre

parênteses: ofício do Sr. Elder Gonçalo M. Dangelo, Subcorregedor de Polícia Civil,

prestando informações relativas ao Requerimento nº 3.487/2009 (5/5/2009). O

Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição, para a qual designou o

relator citado a seguir: Projeto de Lei nº 3.231/2009, em turno único (Deputado

Rômulo Veneroso). 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

3.627 a 3.629 e 3.693 a 3.695/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados João

Leite, Rômulo Veneroso, Tenente Lúcio e da Deputada Maria Tereza Lara (2) em que

solicitam sejam realizadas reuniões de audiência pública para conhecer o trabalho

desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e para conhecer o

trabalho desenvolvido pela Defesa Civil de Minas Gerais; Délio Malheiros em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater as ações policiais de

combate ao crime organizado no Estado de Minas Gerais; Sargento Rodrigues (4) em

solicita sejam realizadas reuniões de audiência pública para discutir a tentativa de

fuga do preso Fernando Jorge Tavares e para apurar a denúncia de irregularidades

na administração da Penitenciária Francisco Floriano de Paula, no Município de

Governador Valadares; seja enviado ofício ao Governador do Estado do Paraná,

Roberto Requião de Mello e Silva, e ao Secretário de Estado da Segurança desse

Estado, Sr. Luiz Fernando Ferreira Delazari, solicitando empenho na investigação,

bem como na prisão dos culpados pela morte dos estudantes Bernardo Dayrrel

Pedroso e Renata Waechter Ferreira; e seja formulado voto de congratulações com o

Sargento PM Diógenes Pereira da Silva, lotado na 3ª Cia. Independente de Iturama,

pelos serviços prestados à comunidade, em especial pela matéria publicada na
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internet sobre o tema da pedofilia. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

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

Sala das Comissões, 20 de maio de 2009.

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

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/5/2009

Às 14h41min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo

Valadares, Célio Moreira, Juarez Távora e Sávio Souza Cruz, membros da

supracitada Comissão. Estão presentes, também, a Deputada Ana Maria Resende e

os Deputados Carlos Pimenta, Gil Pereira, Fábio Avelar, Doutor Viana e Ruy Muniz.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Gustavo Valadares, declara

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

Távora, dispensa a leitura da ata da reunião 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 os detalhes do início das obras de restauração e

pavimentação da BR-135 e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofício do Sr. João Andrade do Nascimento, Gerente do Departamento Operacional da

Região Metropolitana da Copasa-MG, informando sobre as obras em curso na região

do Barreiro e as obras do Ribeirão Arrudas; e de correspondência publicada no

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

Noman, Secretário de Transportes e Obras Públicas (7/5/2009); e Márcio Reinaldo

Moreira, Deputado Federal (8/5/2009). A Presidência interrompe a 1ª Parte da

reunião para ouvir os Srs. Sebastião Donizete de Souza, Superintendente Regional

do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes no Estado de Minas

Gerais - DNIT -; Geraldo Eustáquio Andrade Drumond, Presidente da Associação

Comercial Industrial e de Serviços de Montes Claros - ACI -; Gustavo Caixeta e

Marco Delgado, Assessores da Área Comercial, representando Sebastião Cleci

Frauches, Presidente da Fidens Engenharia; Erício de Oliveira Panisset Filho, Diretor

Comercial da Conserva de Estradas Ltda.; Antônio Henrique Sapori, Presidente do
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Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Norte de Minas; Marco Antônio

Nogueira Galupo, Secretário de Obras do Município de Curvelo; e José Maria Penna

Silva, Prefeito do Município de Curvelo, que são convidados a tomar assento à mesa.

A Presidência concede a palavra ao Deputado Carlos Pimenta, autor do requerimento

que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais; logo após, passa a

palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Nesse instante,

retiram-se da reunião os Deputados Fábio Avelar, Juarez Távora, Sávio Souza Cruz,

Célio Moreira e a Deputada Ana Maria Resende. A Presidência informa que deixa de

apreciar a matéria constante na pauta. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos convidados e dos parlamentares, convoca os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2009.

Gustavo Valadares, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Juninho Araújo.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 12/5/2009

Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Vanderlei

Jangrossi, Antônio Carlos Arantes, Carlos Gomes, Domingos Sávio e Inácio Franco,

membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Adelmo

Carneiro Leão, Antônio Júlio e Dalmo Ribeiro Silva. 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 debater os

problemas enfrentados pelos pequenos produtores rurais de queijo, linguiça e

hortifrutigranjeiros da Ceasa Minas com a fiscalização do IMA. A seguir, comunica o

recebimento da seguinte correspondência: ofício nº 540/2009, do Secretário de

Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que indica o Sr. Evandro Oliveira

Neiva, Chefe de Gabinete dessa Secretaria, para representá-lo nesta reunião. A
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Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Evandro Oliveira

Neiva, Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, representando o Secretário; Antônio Lopes Rodrigues, Presidente da

Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros das Ceasas do Estado de Minas

Gerais; Altino Rodrigues Neto, Presidente do IMA; Cláudia Parma, Gerente da

Vigilância Sanitária de Alimento da Secretaria de Estado de Saúde; Albany Arcevia,

Coordenador Estadual do programa Queijo Minas Artesanal, representando o

Presidente da Emater-MG; José Antônio Baêta de Melo, Promotor de Justiça; Marcelo

Henrique Sampaio de Souza, Analista do Ministério Público; Antônio do Valle Ramos,

Superintendente Federal de Agricultura em Minas Gerais; Clério Alves da Silva, Fiscal

Federal Agropecuário do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que

são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, Deputado Vanderlei

Jangrossi, e o Deputado Carlos Gomes, autores do requerimento que deu origem ao

debate, tecem suas considerações iniciais. Logo após, a Presidência passa a palavra

aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se

ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência prorroga a

reunião por mais uma hora para que possam apreciar proposições da Comissão.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado

requerimento dos Deputados Vanderlei Jangrossi, Antônio Carlos Arantes e Carlos

Gomes em que solicitam ao Governador do Estado, ao Secretário de Estado de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ao IMA, à Emater e ao BDMG providências

com o objetivo de criar um arranjo institucional que facilite e priorize a concessão de

crédito para os produtores e expositores de queijo Minas artesanal das Ceasas do

Estado que tenham aderido ao Termo de Ajustamento de Conduta - TAC -, para

regularização sanitária da produção e comercialização. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Carlos Gomes - Chico Uejo.
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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/5/2009

Às 9h36min, 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, Sargento

Rodrigues e Padre João. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlos

Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Fahim Sawan , dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a discutir as consequências de uma possível

epidemia de gripe suína sobre saúde pública mundial e comunica o recebimento da

seguinte correspondência: ofício do Deputado Federal Márcio Reinaldo Moreira

publicado no “Diário do Legislativo” (5/5/2009).O Presidente acusa o recebimento da

seguinte proposição, para o qual designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei nº

3.121/2009, em turno único (Deputado Carlos Pimenta). A Presidência interrompe a

1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Luiz Felipe de Almeida Caram, Subsecretário

de Vigilância Sanitária, representando Marcus Pestana, Secretário de Estado de

Saúde; Francisco Leopoldo Lemos, Superintendente de Epidemiologia da Secretaria

de Estado de Saúde; José Agenor Álvares da Silva, Diretor da Anvisa, representando

Dirceu Raposo de Mello, Diretor-Presidente da Anvisa; Lúcia Paixão, infectologista,

representando Marcelo Gouvêa Teixeira, Secretário Municipal de Saúde de Belo

Horizonte; Flávia de Jesus Silva, Secretária Municipal de Saúde de Caeté,

representando Antônio Carlos Figueiredo Nardi, Presidente do Conselho Nacional de

Secretários Municipais de Saúde - Conasems; Carlos Starling, Presidente da

Sociedade Mineira de Infectologia, que são convidados a tomar assento à mesa. O

Presidente como autor do requerimento que deu origem ao debate, passa a fazer

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
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por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Sargento Rodrigues em

que solicita seja realizada audiência pública para discutir as consequências e os

desdobramentos das dispensas e das licenças médicas no âmbito da Polícia Militar e

do Corpo de Bombeiros Militar; Délio Malheiros em que solicita seja realizada

audiência pública para discutir a proliferação de clínicas odontológicas em más

condições sanitárias. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, dos convidados e do público em geral, convoca os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo - Fahim Sawan - Ruy

Muniz - Adelmo Carneiro Leão - Domingos Sávio.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/5/2009

Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza Cruz,

Célio Moreira, Tiago Ulisses e Ronaldo Magalhães, membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ronaldo

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

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

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e debater, em audiência

pública, as rochas ornamentais. A seguir, comunica o recebimento da seguinte

correspondência: ofícios dos Srs. Ivair de Almeida Cerqueira Neto, Presidente da

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete, e Djalma Bastos de Morais, Diretor-

Presidente da Cemig, publicados no “Diário do Legislativo” de 7/5/2009. A

Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir o Sr. Luiz Antônio Fontes

Castro, Superintendente de Mineração e Metalurgia da Secretaria de

Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Sede -, representando o Sr. Sérgio

Alair Barroso, Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico; a Sra. Ana Lúcia

Bezerra, Orientadora de Equipe de Lavra, representando o Sr. Sérgio Augusto
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Dâmaso de Sousa, Chefe do 3º Distrito do Departamento Nacional de Produção

Mineral - DNPM; o Sr. Alfredo Gontijo de Oliveira, Presidente do Cetec; a Sra. Maria

Eugênia Monteiro de Castro, pesquisadora do Cetec; os Srs. Caio Márcio Benício,

Gerente de Desenvolvimento e Apoio Técnico às Atividades Minerais, representando

o Sr. José Cláudio Junqueira, Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente -

Feam -; José Balbino Maia de Figueiredo, Presidente do Sindicato Intermunicipal das

Indústrias de Beneficiamento de Mármores, Granitos e Rochas Ornamentais no

Estado de Minas Gerais - SinRochas-MG -; Antônio Francisco da Silva, Presidente da

Associação das Empresas Mineradoras, Beneficiadoras e do Comércio de Quartzito

da Região de São Thomé das Letras - Amist -; Cristiano Villas Boas, Vice-Presidente

da Amist e do SinRochas-MG -; as Sras. Raquel de Freitas Capanema, Presidente da

Associação dos Mineradores e Beneficiadores de Ardósia de Minas Gerais - Amar -;

Priscila Ramos Netto Viana, Consultora Jurídica da Associação de Municípios

Mineradores de Minas Gerais - Amig - e coordenadora da comissão do seminário

"Minas de Minas"; e o Sr. Wegton José Alvarenga Silva, Diretor do Sindicato

Metabase de Itabira e região, que são convidados a tomar assento à mesa. Na

condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, o Presidente 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 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. Submetido a

votação, é aprovado o Requerimento nº 3.633/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Jayro Lessa

em que solicita seja realizada audiência pública, com a finalidade de debater os

impactos causados ao setor industrial mineiro, em virtude das altas tarifas de energia

elétrica praticadas no Estado. 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.
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Sala das Comissões, 20 de maio de 2009.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Célio Moreira - Gustavo Valadares - Tiago Ulisses -

Ronaldo Magalhães.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 13/5/2009

Às 14h41min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Adelmo Carneiro Leão, Antônio Júlio, Inácio Franco, Juarez Távora e

Lafayette de Andrada, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da

Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada no

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

Urbano Silva Martins, Ouvidor-Geral do Estado; Rômulo Martins de Freitas,

Superintendente Regional do Centro de Minas da Caixa Econômica Federal; Marx

Fernandes dos Santos, Gerente Regional de Negócios da Caixa Econômica Federal;

Luiz Cláudio Monteiro Morgado, Coordenador-Geral de Finanças, Convênio e

Contabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário (7/5/2009); Ezequiel Sousa

do Nascimento, Secretário de Políticas Públicas de Emprego; Gerardo Renault,

Presidente do Iplemg, e Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil

(8/5/2009). O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as

quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 254/2007 (Deputado

Inácio Franco); 2.535 e 2.706/2008 (Deputado Juarez Távora); 2.725/2008 (Deputado

Antônio Júlio); e 3.029/2009 (Deputado Lafayette de Andrada), no 1º turno; e

2.561/2008 (Deputado Juarez Távora), no 2º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2º turno, do

Projeto de Lei nº 2.561/2008 na forma do vencido no 1º turno (relator: Deputado
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Juarez Távora); e pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.535/2008 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado

Juarez Távora) e 2.725/2008 com as Emendas nºs 1 a 7, da Comissão de

Constituição e Justiça, e com a Emenda nº 8, da Comissão de Defesa do Consumidor

e do Contribuinte (relator: Deputado Antônio Júlio). O Projeto de Lei nº 2.962/2009 é

convertido em diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,

atendendo-se a requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, aprovado pela

Comissão. O Projeto de Lei nº 3.029/2009, no 1º turno, deixa de ser apreciado, em

virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado Lafayette de

Andrada. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.

Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 3.511/2009 com a Emenda nº 1.

O Deputado Zé Maia se retira da reunião, e o Deputado Jayro Lessa assume a

direção dos trabalhos. Os Requerimentos nºs 3.580 e 3.581/2009 têm sua votação

adiada, atendendo-se a requerimento do Deputado Antônio Júlio, 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 dos Deputados Antônio Júlio e Juarez Távora em que

solicitam seja realizada reunião de audiência pública, em Congonhas, para debater o

decreto de 12/12/2007, que instaura processo administrativo de desapropriação de

áreas nesse Município para implantação de distrito industrial. Cumprida a finalidade

da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2009.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Júlio - Jayro Lessa -

Lafayette de Andrada.
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ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

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

13/5/2009

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Chico Uejo, Gilberto Abramo, Padre João e Fábio Avelar (substituindo o

Deputado Sebastião Costa, por indicação da Liderança do BPS), membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento

do Deputado 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 que os

Projetos de Lei nºs 3.089, 3.169 e 3.187/2009 são retirados da pauta, por já terem

sidos apreciados em reunião anterior. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente informa que continua em discussão o

parecer do relator, Deputado Chico Uejo, sobre o Projeto de Lei nº 2.966/2009, que

conclui pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, e o parecer do relator,

Deputado Delvito Alves, sobre o Projeto de Lei nº 3.188/2009, que conclui pela sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as Emendas nºs 1 e 2. Encerrada a

discussão, o Presidente submete a votação os pareceres, que são, cada um por sua

vez, aprovados. Registra-se a presença do Deputado Sebastião Costa. O Presidente

informa que na reunião anterior foi distribuído avulso do parecer sobre o Projeto de

Lei nº 3.186/2009, que conclui pela sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade

na forma do Substitutivo nº 1. Em seguida, submete a discussão o referido parecer,

momento em que o Deputado Padre João apresenta requerimento solicitando o

adiamento de discussão do Projeto de Lei nº 3.186/2009. São suspensos os

trabalhos. Verificando a inexistência de quorum para dar sequência aos trabalhos, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2009.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João - Fábio Avelar - Ronaldo Magalhães -

Sebastião Costa.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 14/5/2009

Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília Ferramenta

e os Deputados Ademir Lucas, Sebastião Helvécio e Almir Paraca (substituindo este

ao Deputado Paulo Guedes, por indicação da Liderança da Bancada do PT),

membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Inácio

Franco. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Cecília Ferramenta,

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

Ademir Lucas, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, discutir e

votar proposições da Comissão e obter, em audiência pública, informações sobre a

execução do programa de eletrificação rural Luz para Todos no Estado. A seguir,

comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Sr. João Andrade

do Nascimento, Gerente do Departamento Operacional da Região Metropolitana da

Copasa-MG, em que encaminha relatório da audiência pública, realizada pela

Comissão, em 22/4/2009, com a participação da entidade; e do Sr. Marcos Paulo

Veríssimo, Chefe do Gabinete da Presidência substituto do BNDES, publicado no

“Diário do Legislativo”, em 8/5/2009. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião

para ouvir os Srs. Ricardo José Charbel, Superintendente do programa de

eletrificação rural Luz para Todos em Minas Gerais; José Ricardo Ramos Roseno,

Diretor Técnico da Emater, representando o Sr. José Silva Soares, Presidente dessa

entidade; Higino Zacarias de Souza, Coordenador do programa de eletrificação rural

Luz para Todos da Cemig; Adivael Erculino, Coordenador do Movimento dos

Pequenos Agricultores de Minas Gerais - MPA-MG -, que são convidados a tomar

assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Almir Paraca, um dos

autores do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais;

logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.
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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 3.698, 3.699, 3.710, 3.746 e

3.756/2009. Registra-se, nesse momento, a presença da Deputada Maria Tereza

Lara, e 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 Almir Paraca (3) em que solicita aos

Presidentes da Emater-MG e da Cemig e à Coordenação Estadual do programa Luz

para Todos, cópia do cadastro nominal dos possíveis beneficiários do citado

programa no Estado; em que solicita ao Presidente da Cemig o cancelamento da

cobrança das faturas dos beneficiários que receberam os painéis fotovoltáicos, até o

pleno funcionamento desses equipamentos; e em que solicita ao Presidente da

Cemig e à coordenação estadual do programa Luz para Todos agilidade nas

negociações e na formatação de um novo contrato, para atender à demanda total de

ligações no Estado, evitando-se nova paralisação na execução do referido programa.

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, 20 de maio de 2009.

Cecília Ferramenta, Presidente - Ademir Lucas - Sebastião Helvécio - Paulo

Guedes - Wander Borges.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/5/2009

Às 13h30min, comparecem na Escola Estadual Barão do Rio Branco, no Município

de Cachoeira de Pajeú, os Deputados Durval Ângelo e Adalclever Lopes (substituindo

este ao Deputado Vanderlei Miranda, por indicação da Liderança do PMDB),

membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Gil

Pereira e Carlos Gomes. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval
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Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

considera-a aprovada e solicita sua assinatura pelos membros da Comissão

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir, em audiência

pública, denúncias de desrespeito a servidores municipais por parte de membros da

administração pública de Cachoeira de Pajeú. A Presidência interrompe a 1ª Parte da

reunião para ouvir os Srs. Alberto Tadeu de Oliveira, Delegado Regional de Polícia,

representando Isaías Pontes de Melo, Chefe do 15° D epartamento de Polícia Civil de

Teófilo Otoni; Claudeci Pereira Lima, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores

Rurais de Cachoeira de Pajeú; Antônio Messias Santos, Vereador à Câmara

Municipal de Cachoeira de Pajeú; Aurécio Ribeiro Miranda, comerciante; Fábio Ferraz

Franco e Janilson Pereira, respectivamente Prefeito e Presidente da Câmara

Municipal de Cachoeira de Pajeú; e Ten. Kretli, Comandante do Batalhão da Polícia

Militar de Pedra Azul, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência

concede a palavra ao Deputado Adalclever Lopes, autor do requerimento que deu

origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Vanderlei Miranda.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/5/2009

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões o Deputado Tenente Lúcio,

membro da supracitada Comissão. Estão presentes também a Deputada Ana Maria

Resende e o Deputado Carlos Pimenta. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Tenente Lúcio, declara aberta a reunião, dá a ata por aprovada e a

subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina à realização de audiência

pública para debater a revitalização do Balneário de Águas Quentes. A Presidência
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interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as Sras. Jussara Rocha, Superintendente

de Política de Turismo da Secretaria de Estado de Turismo, representando a

Secretária Érica Drumond; e Niviany Silveira, Vice-Presidente e Diretora Técnica da

Federação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais, e os Srs. Erival José Martins,

Prefeito Municipal de Montezuma; Edson Araújo Oliveira, Presidente da Câmara

Municipal de Montezuma; Antônio Pinheiro da Cruz, Prefeito Municipal de Rio Pardo

de Minas e José Machado Lopes, Gerente da Área de Engenharia da Codemig,

representando o Diretor-Presidente dessa empresa, Osvaldo Borges da Costa Filho,

que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao

Deputado Carlos Pimenta, autor do requerimento que deu origem ao debate, para

suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra à Deputada Ana Maria

Resende e 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, 21 de maio de 2009.

Tenente Lúcio, Presidente - Carlos Gomes - Eros Biondini.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/5/2009

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Domingos Sávio, Lafayette de Andrada e Padre João, membros da Comissão de

Administração Pública, e os Deputados Zé Maia, Jayro Lessa, Inácio Franco, Juarez

Távora e Lafayette de Andrada, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros,

declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira

reunião conjunta dessas Comissões. A Presidência informa que a reunião se destina

a apreciar a matéria constante na pauta. O Presidente acusa o recebimento do

Projeto de Lei nº 3.186/2009, para o qual designou os relatores citados a seguir:

Deputado Délio Malheiros, pela Comissão de Administração Pública, e Deputado Zé
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Maia, pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 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, relator da matéria

pela Comissão de Administração Pública, determina a distribuição de avulso de seu

parecer sobre o Projeto de Lei nº 3.186/2009, no 1º turno, em que conclui por sua

aprovação na forma do Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com

as Emendas nºs 1 a 12 apresentadas. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros das

Comissões para as próximas reuniões conjuntas, hoje, dia 19, às 20h40min, e

amanhã, dia 20, quarta-feira, às 9h30min, com a finalidade de apreciar o parecer

sobre o Projeto de Lei nº 3.186/2009, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Lafayette de Andrada - Jayro Lessa - Zé Maia - Neider

Moreira - Padre João - Gilberto Abramo - Juarez Távora - Antônio Júlio - Domingos

Sávio.

ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/5/2009

Às 20h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Domingos Sávio, Lafayette de Andrada, Neider Moreira, Padre João, Gilberto

Abramo, Adelmo Carneiro Leão (substituindo este ao Deputado Padre João, por

indicação da Liderança do PT), Jayro Lessa (substituindo o Deputado Elmiro

Nascimento, por indicação da Liderança do DEM) e Zé Maia (substituindo o Deputado

Domingos Sávio, por indicação da Liderança do BSD), membros da Comissão de

Administração Pública; os Deputados Zé Maia, Jayro Lessa, Adelmo Carneiro Leão,

Antônio Júlio, Juarez Távora e Lafayette de Andrada, membros da Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária. Estão presentes, também, a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Fábio Avelar e Weliton Prado. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Neider Moreira, dispensa a leitura
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da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros

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

matéria constante na pauta. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Na fase de discussão do parecer da Comissão de

Administração Pública sobre o Projeto de Lei nº 3.186/2009 (relator: Deputado Délio

Malheiros), que conclui pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1 da

Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nº 1 a 12 que apresenta, o

Deputado Weliton Prado apresentada oito propostas de emendas. Encerrada a

discussão, o Presidente informa que as Propostas de Emendas nºs 2, 6 e 8 estão

contempladas no parecer do relator. Submetido a votação, é aprovado o parecer pela

aprovação, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e

Justiça, com as Emendas nº 1 a 12 apresentadas. Registram-se os votos contrários

dos Deputados Adelmo Carneiro Leão e Gilberto Abramo. Submetidas a votação, as

Propostas de Emendas nºs 1, 3, 4, 5 e 7 são rejeitadas. O Presidente determina a

distribuição de avulsos do parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária, solicitada pelo relator, Deputado Zé Maia, que conclui pela aprovação

do projeto na forma do Substitutivo nº 2 e pela rejeição do Substitutivo nº 1 da

Comissão de Constituição e Justiça. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros das Comissões de

Administração Pública e Fiscalização Financeira e Orçamentária para a próxima

reunião conjunta, amanhã, dia 20, às 14 horas, para apreciar o parecer sobre o

Projeto de Lei nº 3.186/2009, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Zé Maia - Fábio Avelar - Jayro Lessa - Lafayette de

Andrada.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 21/5/2009, as seguintes comunicações:

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr. Antônio

Gonçalves, ocorrido em 19/5/2009, em Patos de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)
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Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr. Geraldo

Marcolino Ferreira, ocorrido em 19/5/2009, em Lagoa Grande. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com o Grupo Sada - Transportes e Armazenagens S.A. por sua

política de investimento no Estado (Requerimento nº 3.565/2009, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva);

de aplauso à Mascarenhas Barbosa Roscoe S.A. Construções por seus 75 anos de

fundação (Requerimento nº 3.576/2009, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Organização Comercial Roselanche Ltda. por seus 40 anos de

fundação (Requerimento nº 3.598/2009, da Deputada Maria Lúcia Mendonça);

de aplauso ao Sr. Ataulfo Alves Júnior pelo centenário de nascimento de seu pai, o

compositor Ataulfo Alves (Requerimento nº 3.623/2009, da Deputada Maria Lúcia

Mendonça);

de congratulações com a Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Itajubá

- Aciei - por seus 84 anos de fundação e por haver homenageado com a Medalha Didi

Pereira a Sra. Gizelda R. da Silva e os Srs. Laércio Caldeira e Ricardo Luiz F. de

Mello (Requerimento nº 3.661/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Escola Guignard pela criação de centro de referência

destinado à preservação do acervo do pintor Alberto da Veiga Guignard

(Requerimento nº 3.703/2009, da Deputada Gláucia Brandão);

de congratulações com o Sgt. PM Diógenes Pereira da Silva pelos serviços

prestados à comunidade e em especial pela matéria que publicou na internet sobre o

tema da pedofilia (Requerimento nº 3.789/2009, da Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2009

ATAS

ATA DA 29ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/5/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Votação,

em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.343/2008; aprovação - Votação, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 2.354/2008; discurso do Deputado Weliton Prado; questão de

ordem; chamada para a recomposição de número regimental; inexistência de quórum

para votação - Registro de presença - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

2.561/2008; discurso do Deputado Vanderlei Miranda; questão de ordem -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

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

Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Carlin

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

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Dimas Fabiano - Domingos Sávio -

Doutor Rinaldo - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão -

Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora -

Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Maria Lúcia Mendonça - Maria Tereza Lara -

Mauri Torres - Neider Moreira - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -

Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza

Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h15min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção
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de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 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.

A Presidência anuncia, com muita alegria, o aniversário, hoje, do nosso colega

Deputado Eros Biondini, a quem, em nome da Mesa e de todos os colegas,

desejamos muitas felicidades em sua vida pessoal, particular e profissional.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião o Projeto

de Lei nº 2.324/2008, apreciado na extraordinária realizada ontem, à noite.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.343/2008, do

Deputado Braulio Braz, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Muriaé o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de

Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.354/2008, do Deputado Gilberto

Abramo, que institui o Banco do Livro nas bibliotecas públicas do Estado de Minas

Gerais. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do

vencido em 1º turno. Em votação, o projeto. Com a palavra para encaminhar a

votação, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Sr. Presidente, solicito a cópia do projeto.
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O projeto, no seu art. 1º, cria o Banco do Livro nas bibliotecas públicas do Estado

de Minas Gerais. Isso é uma grande necessidade, porque o nosso Estado possui 853

Municípios, mas grande parte deles não possui bibliotecas públicas. Os que

possuem, estão com o acervo da biblioteca é ultrapassado. Faz-se, então, necessário

um investimento nesse sentido. O Banco do Livro é uma iniciativa que devemos

parabenizar. (- Lê:)

“O Banco do Livro terá por finalidade ampliar o acervo das bibliotecas públicas do

Estado, auxiliar no crescimento de bibliotecas comunitárias e difundir o hábito de

doação de livros literários, revistas, jornais e filmes didáticos. Os doadores receberão

o certificado de “Amigo do Livro” e acesso ao acervo. Ficam os administradores de

editoras de livros literários situadas no Estado de Minas Gerais obrigados a remeter à

biblioteca pública do Estado três exemplares completos e em perfeito estado de

conservação de cada obra que editarem. O prazo máximo para a aplicação desta

medida será de cinco dias contados da data do lançamento da primeira publicação da

obra.

A obrigatoriedade de que trata este artigo compreende também a comunicação

oficial de todo o lançamento e publicação pelo autor e pelo editor à biblioteca pública

do Estado.

A biblioteca pública do Estado fornecerá recibos de depósito de todas as

publicações arrecadadas, reservando-se o direito de determinar a substituição de

todo e qualquer exemplar que apresente falha de integridade física. A biblioteca

pública do Estado distribuirá as doações para as bibliotecas públicas do Município,

bibliotecas públicas comunitárias e bibliotecas públicas regionais. A doação para a

biblioteca pública comunitária somente será realizada se a associação for legalmente

reconhecida com o título de utilidade pública estadual. Em caso de extinção da

biblioteca pública comunitária, as doações deverão retornar ao Banco do Livro.

No caso de inobservância, principalmente dos arts. 4º e 5º, as editoras e as

bibliotecas públicas comunitárias serão multadas em cem vezes o valor unitário da

obra. Esta lei entra em vigor (...).”

Hoje existe um movimento nacional de promoção da leitura. Há um projeto

tramitando nesta Casa, que cria a Semana da Leitura e garante o incentivo para se
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promover e comentar a literatura no nosso Estado, que está incorporando uma série

de instituições, como escolas, sindicatos, bibliotecas, centros e associações. Muitos

voluntários desenvolvem um significativo trabalho junto à coletividade. O objetivo do

projeto é organizar a realização de atividades que estimulem o gosto pela leitura.

Dessa forma, será possível aumentar o número de leitores, ajudá-los a descobrir o

prazer de ler e a tornarem-se promotores da leitura, multiplicando o número de

pessoas envolvidas nessa missão fundamental de proporcionar ao indivíduo um

conhecimento maior.

Paulo Freire dizia que, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela

tampouco a sociedade muda. É muito importante investirmos em educação.

Deputado Vanderlei Miranda, os salários dos servidores da educação em nosso

Estado é um absurdo. Minas Gerais é um dos Estados que tem as maiores

arrecadações. Minas Gerais é uma das maiores economias do País, mas é um dos

Estados que pior paga os seus servidores. Um exemplo claro são os servidores da

área da educação, que recebem uma miséria. Os servidores de outras áreas não têm

condição de comprar um livro. Os servidores administrativos da Polícia Civil recebem

um salário base de R$329,00. É isso mesmo: R$329,00 é o salário base de um

servidor administrativo, menos de um salário mínimo. A situação da educação no

Estado de Minas Gerais é péssima.

O ensino médio precisa ter uma reestruturação e um investimento. No seminário

sobre o Plano Decenal de Educação, discutimos as diretrizes para os próximos 10

anos na área da educação. Temos que colocar a mão na consciência. O governo do

Estado tem que priorizar a educação. Na campanha eleitoral, foram prometidos

mundos e fundos, mas até hoje isso não passou de promessas. Onde está o primeiro

emprego? E os cursos técnicos profissionalizantes para a juventude? Infelizmente,

isso não passou de meras promessas feitas na campanha eleitoral, não é uma

realidade para o nosso Estado. O curso técnico profissionalizante é uma forma de o

jovem se preparar para entrar no mercado de trabalho. Em anos anteriores, foram

fechadas várias escolas. O curso Polivalente, em Uberlândia, oferecia cursos

técnicos, mas foi fechado. A escola Américo Renê Giannetti, que tinha cursos
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técnicos profissionalizantes gratuitos, não tem mais. Prometeu retornar com os

cursos, mas isso não aconteceu.

O foco e o objetivo do projeto são realmente criar banco de livros em todas as

escolas do nosso Estado, com a finalidade de ampliar o acervo das bibliotecas

públicas, auxiliar no crescimento das bibliotecas comunitárias e difundir o hábito de

doação de livros literários, revistas, jornais e filmes didáticos. Encaminhamos o

projeto de forma favorável, porque ele é importante.

Mas, infelizmente, vemos que não há quórum no Plenário para a votação da

matéria. A aprovação do projeto do Banco do Livro é importante, porque ampliará o

acervo das bibliotecas públicas do Estado, auxiliará no crescimento de bibliotecas

comunitárias e difundirá o ato de doação de livros literários, revistas e jornais. O

governo federal tem incentivado essas ações. Há vários programas nesse sentido.

Temos as tendas literárias e os recursos do Ministério da Educação. É importante que

as Prefeituras se cadastrem para a solicitação - caso não tenham biblioteca em seu

Município - ao governo federal. Passou da hora de o governo do Estado também dar

a sua contribuição.

Esperamos aprovar o projeto, o mais rápido possível, e que o Governador não o

vete. Há muitos projetos bons - e o Deputado Carlin Moura é testemunha disso,

inclusive os apresentados pelo Deputado - que beneficiam o povo, que são

aprovados aqui, mas, quando chegam ao Governador, ele pega a tesoura e veta o

projeto. Temos de brigar e pressionar para tentar derrubar o veto do Governador.

Esperamos que esse projeto seja aprovado, que o Governador não o vete. Projeto

bom que beneficia o povo deve ser aprovado e sancionado.

Questão de Ordem

O Deputado Weliton Prado - O projeto é realmente importante. Encaminharemos

favoravelmente a sua aprovação. Não há quórum para a votação do projeto. Sr.

Presidente, eu solicito a recomposição do quórum, mas, se V. Exa. entender, que

encerre a reunião, de plano, conforme o Regimento Interno, porque visivelmente não

há quórum. No caso, infelizmente, não há possibilidade de aprovarmos um projeto

importante como esse. Agradeço e solicito a verificação de quórum de acordo com o

Regimento Interno.
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O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que

proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Dinis Pinheiro) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 33 Deputados. Portanto, não há

quórum para votação, mas o há para a discussão da matéria constante na pauta.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias, de alunos da 7ª

série do ensino fundamental do Colégio Tiradentes, de Contagem. Parabenizamos os

alunos e desejamos-lhes uma boa estada na Assembleia Legislativa.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.561/2008, do Deputado Agostinho

Patrús Filho, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Desterro de

Entre-Rios o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina

pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto.

Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, quero agradecer a V. Exa. a

gentileza de me conceder esse tempo para a discussão do projeto do nobre

Deputado Agostinho Patrús Filho, hoje Secretário de Governo. O projeto autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Desterro de Entre-Rios o imóvel que

especifica.

Sr. Presidente, quero falar da importância dessa doação. Aprovamos nesta Casa

muitos projetos de doação de terrenos, mas esse, em questão, irá abrigar uma

quadra esportiva no Distrito de Pereirinhas, no Município de Desterro de Entre-Rios.

Sabemos que há uma carência muito grande de espaço para a nossa juventude

praticar esporte. O Deputado João Leite, como grande desportista que é, porque

quem o foi nunca deixará de sê-lo, sabe da importância de começar a trabalhar a

criança na base.

O esporte tem essa capacidade de influenciar positivamente na formação de uma

criança; daí, o meu aplauso ao Deputado e hoje Secretário Agostinho Patrús pela

indicação e pelo projeto que autoriza a doação do terreno ao Distrito de Pereirinhas.

O Deputado João Leite - Deputado Vanderlei Miranda, um aparte?
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Questão de Ordem

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, não sei se na discussão posso

conceder aparte.

O Sr. Presidente - Na discussão, V. Exa. pode conceder aparte. O aparte somente

não será admitido nas situações previstas no § 2º do art. 162 do Regimento Interno.

O Deputado Vanderlei Miranda - Perdoe-me a ignorância. Com muito prazer,

concedo aparte ao Deputado João Leite.

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Vanderlei Miranda, acompanho,

com atenção, sua manifestação em apoio à autorização de doação do imóvel para

uma finalidade importante. Acompanhamos a organização de nossas cidades e

vemos que se esquece de espaços para a nossa juventude. Aliás, temos aqui jovens

que alegram a Assembleia Legislativa com sua presença. Muitos estudantes

acompanham nesta manhã esta reunião extraordinária. Os governantes se esquecem

do espaço para o esporte, para a convivência. São os espaços mais prazerosos da

cidade, pois neles se dá o encontro dos jovens que vivem nas cidades. Não tenho

dúvidas de que o esporte é uma maneira de fazer com que as pessoas que vivem nas

cidades se encontrem.

A possibilidade de termos mais um espaço esportivo em uma cidade ou em um

distrito, especialmente nas escolas, é muito importante. Em nossas escolas, o esporte

é aquilo que traz grande prazer para os estudantes e deve merecer nosso apoio.

Sabemos da importância da educação. O esporte é uma educação não formal, pois

tem regras como voleibol, basquetebol, futsal, natação, atletismo, judô, enfim, todas

as modalidades esportivas trazem, na prática, a educação não formal por causa das

disciplinas e das regras. A escola, especialmente, não pode esquecer-se de oferecer

o espaço esportivo para os estudantes. O avanço tecnológico faz com que nossos

adolescentes se voltem muito para os computadores. Esses equipamentos são

importantes para a pesquisa. São um avanço que merece atenção, mas não

podemos nos esquecer dos espaços esportivos, que estão ligados à saúde das

pessoas. Até 2020, infelizmente, deveremos ter uma epidemia de obesidade no Brasil

justamente pela ausência do esporte. A iniciativa da doação de um imóvel para a

construção de um espaço esportivo que atenderá aos jovens merece nosso apoio.
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Além disso, defendemos o espaço também para a terceira idade, para as

caminhadas que já estão identificadas como tão benéficas pela medicina. Sei que V.

Exa. trata de fazer suas caminhadas, cuidando de sua saúde. Também procuro fazer

isso para cuidar da minha saúde e me manter próximo de uma forma ideal.

A discussão que V. Exa. nos traz leva os gestores públicos a uma reflexão maior

sobre a importância do esporte e da necessidade de seu investimento, preservando-

se os espaços para todas as modalidades esportivas. Se não houver espaço,

devemos fechar uma rua para a prática do voleibol ou da peteca. Devemos reservar

espaço nas ruas e em nossas estradas para as caminhadas, que fazem bem à saúde

da população. Assim, haverá menos pessoas doentes e evitaremos o mal da

obesidade.

Parabéns, Deputado Vanderlei Miranda. V. Exa., com a doação desse imóvel, traz a

oportunidade de uma discussão importante para o nosso Estado e para o nosso país.

É importante chamar a atenção dos nossos gestores, que constroem cidades,

estradas, ruas, edifícios e se esquecem do lugar de encontro das pessoas, que são

as praças, os parques e os espaços esportivos. Obrigado pela oportunidade de

participar de uma discussão tão cheia de conteúdo como esta que V. Exa. realiza da

tribuna da Assembleia nesta manhã.

O Deputado Vanderlei Miranda - Obrigado. A sua fala é importante, pois V. Exa.

acompanha o dia a dia do mundo esportivo, está formando uma família de esportistas

e é casado com uma brilhante esportista, a Eliana Leite. Sabemos do envolvimento e

do amor que V. Exa. tem pelo esporte e da importância do investimento na base.

Hoje, eu, lidando na Comissão de Direitos Humanos como membro efetivo, e V.

Exa., como Presidente e membro que foi daquela comissão, sabemos perfeitamente -

o que vou dizer é até redundância - que é muito melhor para nós cedermos espaços

para a construção de quadras, de campos de futebol, do que cedermos terreno para a

construção de penitenciárias. Todas as vezes que chegar a esta Casa um projeto

como este, que transfere ao Município ou ao Distrito uma porção da terra do Estado,

que é rico em terras, para essa finalidade, receberá de todos, nesta Casa, apoio e

aplausos.
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Mais uma vez, destaco a inteligência do Deputado Agostinho Patrús, hoje

Secretário, ao propor essa doação. Neste momento, Deputado João Leite, em que

tomamos conhecimento de uma notícia veiculada ontem, de que nas escolas

estaduais de São Paulo foi distribuída uma cartilha pornográfica para os alunos,

percebemos que muitas coisas deixamos de fazer, e quando as fazemos, é de forma

equivocada. A Secretaria de Educação de São Paulo já disse que, em 15 dias, todo

esse material será recolhido. Vi parte do material pela televisão. É impressionante,

não há nada de educativo naquela cartilha sobre a questão sexual.

De um lado, vemos nossos jovens à mercê da internet sem nenhum controle. De

outro lado, vemos uma falta de fiscalização no material distribuído nas escolas. Junto

a tudo isso, vemos o que V. Exa. nos disse sobre a falta de espaço para que os

jovens possam, de forma saudável, praticar esportes. Como vivemos sobre o

cimento, na selva de pedra, a cada dia os espaços para o lazer vão diminuindo. Não

é comum ouvir o que vou dizer, parece um exagero num primeiro momento, mas

daqui a pouco será uma realidade essa brincadeira. As crianças jogarão bolinha de

gude no ralo do banheiro e empinarão papagaio no ventilador, porque não haverá

espaço para o lazer delas. Daí, a importância de um projeto como esse.

Com prazer, concedo aparte ao Deputado Ademir Lucas, representante da

importante cidade de Contagem, em nosso Parlamento.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Deputado Vanderlei Miranda, V. Exa.

discute projeto de lei da lavra do Deputado Agostinho Patrús Filho, que autoriza o

Estado de Minas Gerais a doar imóvel ao Distrito de Pereirinhas, no Município de

Desterro de Entre-Rios, para destinação esportiva. Bem a propósito, recebemos

nesta manhã a visita de alunos do Colégio Tiradentes de Contagem, com que tenho

estreita ligação. Ao assumir a Prefeitura desse Município pela última vez, o Colégio

Tiradentes funcionava na Vila Frigodiniz, convivendo com a Escola Municipal Lígia

Magalhães, e sempre havia conflito entre as duas instituições quanto à área, e os

moradores queriam mais vagas para seus filhos. Tive oportunidade de alugar um

imóvel onde o Colégio Tiradentes passou a funcionar e, durante todo o nosso

mandato, paguei o aluguel do imóvel ao lado do qual funcionava uma quadra

poliesportiva. Hoje, a situação prejudica os estudantes do Colégio Tiradentes. O
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ginásio poliesportivo foi vendido para uma concessionária de automóveis, e esses

jovens perderam sua área de lazer, sua área de recreio, tornando muito difícil o

funcionamento do Colégio Tiradentes sem uma área adequada para recreação, bem

como para o desenvolvimento de suas atividades educacionais.

Tenho trabalhado com o Deputado Sargento Rodrigues para que parte do Parque

Fernão Dias, em frente à PUC, seja cedida para a construção definitiva do Colégio

Tiradentes de Contagem, com todo o equipamento, laboratórios e áreas de lazer.

Nenhuma das soluções anteriores era boa - nem o compartilhamento do espaço com

a Escola Lígia Magalhães nem viver de aluguel -, até porque fiquei sabendo que a

atual Prefeita já não paga o aluguel, tendo o Colégio Tiradentes perdido o espaço

destinado à área de lazer. Assim, essa migração terá um fim e tranquilizará os alunos

do Colégio Tiradentes, assim como seus pais. Daí, a importância desse projeto de lei

que V. Exa. discute. A área de lazer é uma importante parte da escola, é um

complemento, conforme foi afirmado pelo Deputado João Leite, homem da área

social, proveniente do esporte, tanto ele quanto sua família. Ele sabe da importância

do esporte na vida das pessoas. Hoje, a educação é indissociável do esporte.

Ao fazer parte do brilhante pronunciamento de V. Exa., gostaria de parabenizá-lo

pela discussão da matéria e de saudar os alunos do Colégio Tiradentes, de

Contagem, desejando-lhes uma boa estada na Assembleia Legislativa e reafirmando

aos jovens e à direção da escola o nosso compromisso com a sede própria do

Colégio Tiradentes, de Contagem. Vamos às últimas consequências para que tenham

uma sede própria, pondo fim a essa migração, a fim de que tenham um educandário

adequado, com todos os equipamentos necessários, educação de qualidade e outras

atividades paralelas, como esportes, tão necessário ao desenvolvimento da vida

saudável de cada um desses jovens que aqui se encontram. Muito obrigado. Sejam

bem-vindos.

O Deputado Vanderlei Miranda - Obrigado, colega Deputado Ademir Lucas.

Complementando a minha fala, essa área destina-se não apenas à construção de

uma quadra, mas também à de uma escola, que funcionarão integradas no Distrito de

Pereirinhas, no Município de Desterro de Entre-Rios. Quero crer, colegas Deputadas

e Deputados, que não há outro caminho para o nosso país. Alguém já disse
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filosoficamente e de forma muito simples: eduquem-se as crianças, e não será

preciso punir os adultos. Essa frase vimos escrita em para-choque de caminhão, em

alguns estabelecimentos, e, a despeito de sua simplicidade, é embutida de uma

verdade e de uma realidade que, se de fato buscarmos aplicá-la, teremos, sim,

adultos saudáveis, perfeitamente integrados na sociedade, com grande contribuição

de produtividade para o País. É muito triste irmos a uma penitenciária, a uma cadeia

e vermos que 80% da massa carcerária estão na faixa dos 20 anos. Ou seja, é uma

força de trabalho maravilhosa que, neste momento, está sendo canalizada para o

crime. Tudo isso porque, a cada dia, estreitamos mais o espaço de inserção da

criança e do jovem, preocupados com o espaço do adulto. A começar, até mesmo,

Deputado João Leite, pelas nossas igrejas. E aqui vai uma crítica saudável, se é que

existe crítica saudável: incluo todas as igrejas, e não apenas as do segmento

evangélico. Cobramos que haja espaço para as crianças, mas nós mesmos

cometemos um erro histórico, Deputado Carlin Moura, como pastores, como líderes:

muitas vezes, vemos templos suntuosos, com ar-condicionado, bancos estofados

para os adultos, mas, se formos ver onde as crianças ficam, notaremos que estão

amontoadas em salinhas improvisadas, sem refrigeração, com as professoras

improvisadas também - pois é uma mão de obra voluntária -, sem nenhuma

especialização, sem saber como lidar com elas. Isso ocorre conosco, que tanto

pregamos a valorização do investimento na base, na criança. Aliás, como já predito

pelo mais sábio homem que pisou na terra, segundo a história, o rei Salomão, que,

em “Provérbios”, 22:6, diz: “Ensina à criança o caminho em que deve andar, e,

quando for velha, ela não se desviará dele”.

A base é a criança, mas parece que ficamos brincando de entender isso e

acabamos buscando todo o tipo de recursos para os adultos. Precisamos acordar,

como aconteceu com a Coréia na década de 60, que virou referência na educação.

No ano passado, esta Casa fez uma visita oficial à Espanha para ver, entre outras

coisas, o modelo de educação desse país. Reunimo-nos em uma escola pública e

vimos professores satisfeitos com o salário que recebem, ou seja, em torno de

E$1.500,00. Os pais são obrigados a ficar nessas escolas, no mínimo, uma hora por

dia com o seu filho. No momento da nossa visita, vimos vários pais acompanharem
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seus filhos e, no centro da edificação, crianças brincarem em uma quadra. Na década

de 60, o Brasil e a Coréia eram praticamente irmãos siameses, tinham o mesmo PIB,

a mesma condição financeira e estavam vivendo uma situação parecida. Mas a

história se bifurcou, e a Coréia escolheu investir na base. Lá, para exercer a sua

profissão nas escolas e não pensar em um segundo emprego, o professor recebe um

ótimo salário. Vejam onde está a Coréia hoje e onde estamos. Minha filha, que está

se preparando para fazer um doutorado de dois anos no Canadá, lutou muito,

conseguiu uma bolsa e vai para lá com o marido. Deputada Maria Lúcia Mendonça, o

desejo dela era ir para uma boa faculdade. A primeira faculdade que a chamou está

em 302º lugar no mundo, e ela ficou muito feliz. Mas, em seguida, uma outra

faculdade, que está em 20º lugar no mundo, também a chamou. Aí, tive a curiosidade

de fazer o que até então não tinha feito, ver qual a posição das nossas faculdades no

âmbito mundial. Hoje, as nossas estão no 200º, no 300º, no 500º, mas a melhor

classificada está perto do 200º lugar. Vemos quanto ainda continuamos patinando na

área da educação. E o pior é ver os nossos jovens saírem das faculdades sem ter

aprendido. Isso é ainda mais triste. Ontem, minha sobrinha, que faz faculdade de

jornalismo, me mandou um “e-mail” gritante. Respondi a ele dizendo: “Vou fazer esta

correção porque te amo, a palavra é a sua ferramenta de trabalho, zele pelo seu

português”. Isso mostra como está a qualidade de nosso ensino; com os salários que

recebem, dificilmente os professores terão condições de trabalhar em tempo integral.

A Deputada Maria Lúcia Mendonça (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado

Vanderlei Miranda. Quero cumprimentar os alunos do Colégio Tiradentes, de

Contagem, e dizer da nossa alegria em recebê-los aqui. Esta Casa é de vocês.

Conheçam tudo e perguntem tudo o que querem saber, porque - quem sabe? -, no

futuro, alguns de vocês serão Deputados ou Deputados desta Assembleia Legislativa.

Parabéns, Deputado Vanderlei Miranda, por suas palavras a respeito do esporte na

escola. Hoje, é muito desagradável para os Diretores, secretários e professores das

escolas, terem de implorar para que se construam quadras esportivas nas escolas.

As escolas só possuem quadra esportiva, porque alguém de fora da escola lutou

por ela. Por isso, agora, com o Plano Decenal que aprovamos na última sexta-feira,

um dos grandes momentos desta Casa, se torna obrigatória a construção de uma
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quadra poliesportiva nas escolas, sem que o Diretor precise andar de pires na mão. O

Plano Decenal vai além e estabelece que a escola também é da comunidade, por

isso, nos finais de semana, ficará aberta, o que provavelmente dependerá de

organização. Existe uma legislação que ampara isso. Até os computadores das

escolas serão oferecidos à comunidade nos finais de semana.

Após o Plano Decenal, discutido por esta Casa durante oito meses e cujo ápice foi

a sua aprovação, que recebeu 250 propostas, tivemos a felicidade de ver a

valorização do esporte e do professor de Educação Física. Deputados Vanderlei

Miranda e João Leite, nosso grande goleiro do Atlético e da seleção brasileira, hoje o

professor de Educação Física não possui instrumento de trabalho. Ele tira o menino

da sala de aula para jogar bola e acha que dá aula de Educação Física. O aluno

perde um excelente horário de aula para preparar o físico, para que a aprendizagem

se estabeleça de uma maneira melhor. Portanto, é muito propícia a ponderação de V.

Exa. Mais animada fiquei quando V. Exa. falou sobre a valorização do profissional da

educação. Não podemos achar que o professor não é um profissional. Ele é

profissional, como o trabalhador de uma indústria, o funcionário desta Casa. Ele

precisa ter plano de cargos e salários, progressão, pelo seu estudo; um salário digno,

para estudar e se aperfeiçoar. Há enorme desânimo nos profissionais da educação,

principalmente, quando têm necessidade de trabalhar em três turnos, sobretudo as

mulheres, que, muitas vezes, são arrimo de família. Para manter suas famílias,

trabalham de manhã, à tarde e à noite. Que hora esses profissionais terão para se

aperfeiçoarem, abrirem um livro? Que dinheiro terão para comprar um livro? Essas

questões levantadas por V. Exa. precisam ser levadas em consideração e o serão,

Deputado Vanderlei Miranda, porque estão todas inseridas no Plano Decenal de

Educação de Minas Gerais. Aliás, constituiremos uma comissão fiscalizadora do

cumprimento do que foi decidido pela maravilhosa assembleia dos educadores. Não

adianta criarmos mais uma lei, estudarmos, discutirmos e debatermos, como fizemos

na última semana, criarmos mais um plano para ser guardado. Por isso está

sintetizado em 250 propostas, escolhidas, votadas, modificadas ou substituídas pela

assembleia de professores, que lotou esta Casa na quarta, na quinta e na sexta-feiras

da semana passada.
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Mais uma vez, parabenizo V. Exa. por trazer a esta Casa a discussão de que não

se trata de um educador de sala de aula, mas de uma igreja em que é pastor dos

seus filhos, enfim, um cidadão consciente do seu papel de ser humano na condução

da melhoria da qualidade de vida dos nossos alunos e dos nossos profissionais da

educação.

Mais uma vez, quero parabenizar V. Exa. por trazer a esta Casa a discussão de

quem não é educador de sala de aula, mas de quem é educador de uma igreja onde

é pastor, de quem é educador de filhos, de quem é cidadão consciente do seu papel

de ser humano, buscando a melhoria da qualidade de vida dos nossos alunos e dos

nossos profissionais da educação.

Parabéns pela sua fala. Conte comigo. Como educadora, juntos poderemos deixar

um rastro para que outros nos sigam e tenhamos realmente a educação que

queremos e de que precisamos, não a educação que temos. Muito obrigada.

O Deputado Vanderlei Miranda - Agradeço-lhe as palavras, Deputada Maria Lúcia

Mendonça. Sei que temos, na sua pessoa, uma das mais brilhantes cabeças desta

Casa, pessoa comprometida com a educação, em quem temos um grande apoio. Sua

luta tem sido toda forjada nessa área. Com certeza, tem autoridade para nos trazer as

palavras com que acabou de nos brindar neste Plenário e levar a todos os amigos

que nos acompanham pela TV Assembleia nos mais de 300 Municípios aos quais

esta reunião chega.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Quero cumprimentá-lo, Deputado

Vanderlei Miranda, por este pronunciamento e falar da importância da participação,

não só dos órgãos governamentais na educação, mas também da espiritualidade -

não de uma religião, de espiritualidade mesmo -, para que os jovens possam, de fato,

ter uma vida digna e uma motivação. Recentemente, ouvi um palestrante dizer que,

para tirarmos os jovens do tráfico, eles precisam ser motivados, precisam sentir o

valor da vida. Eles precisam se sentir valorizados, precisam sentir que a droga

realmente é morte e precisam saber o que querem da vida. O maior dom de Deus é a

vida.

Concordo com o pronunciamento de V. Exa. Sei dos grandes problemas da

educação. Sou professora, trabalhei 25 anos em escolas públicas, e sabemos que,
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historicamente, a educação no Brasil nunca foi valorizada nem foi uma prioridade na

prática. Precisamos reverter esse quadro. O seminário que aconteceu nesta Casa foi

de extrema importância. Temos de acompanhar todas as propostas feitas para que

sejam efetivamente cumpridas. Quero mencionar aqui que o governo federal tem

dado passos importantes. Precisa dar mais, mas já vemos a valorização e a

ampliação das universidades federais e dos Cefets. Hoje, no Brasil, 2 milhões de

jovens ainda não têm oportunidade de cursar o ensino fundamental. Concordo com V.

Exa. O ProJovem pretende atingir esses jovens. Há parcerias do governo federal,

com as Prefeituras e com o governo do Estado, tentando resolver esse problema.

Infelizmente, não temos ainda um piso salarial proposto pelo governo federal em

Minas Gerais. Precisamos unir forças nesta Casa, para que Minas Gerais assuma

esse piso salarial, que é um passo importante para a valorização profissional. Vimos

que o Japão, após a II Guerra Mundial, tornou-se uma potência, porque investiu mais

de 50% do PIB na educação. Era um país com pequena extensão, mas investiu em

educação. Para o Brasil, não há outro caminho. As três esferas de poder têm de unir

forças. O governo federal tem dado sinais concretos disso. Temos mais de 40

universidades, extensões federais e mais de 400 mil jovens no ProUni. Estes têm

bolsas em escolas particulares. Lembro-me de que, na última legislatura, o maior

pedido era por bolsas de estudo. Hoje, isso diminuiu. A maior demanda é por

empregos. Vemos, então, o momento que está vivendo nossa sociedade.

Contem conosco. Creio que todos nós temos convencimento de que a educação é

o caminho para mudarmos essa sociedade. E não só a educação formal, mas a

educação popular, que recupera esses jovens. Em Betim, temos um Ceresp, com

1.046 detentos, onde caberiam 400, com mais de 90% jovens.

É preciso que haja investimento profundo em prevenção e políticas públicas,

garantindo-se ao jovem, como V. Exa. falou, e muito bem, direito a esporte, a lazer, a

cultura, a uma educação de qualidade, a saúde. Só assim teremos uma Nação cada

vez mais forte, mais viva, que valoriza seus jovens e crianças, enfim, uma Nação

onde a dignidade seja respeitada, onde o jovem e a criança tenham vez e voz.

Mais uma vez, os nossos cumprimentos a V. Exa. por esse pronunciamento tão

oportuno para o nosso Estado e para o nosso país.
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O Deputado Vanderlei Miranda - Agradeço a V. Exa. o aparte, que, com toda

certeza, também enriquece muito o debate.

Para encerrar, Sr. Presidente, também gostaria de honrar a pessoa e a figura do

Deputado João Leite, que, como Secretário de Esportes, criou um programa no

governo municipal envolvendo os atletas com as crianças. Um projeto de sucesso,

mas, lamentavelmente, chega-nos agora a informação de que o atual Prefeito de Belo

Horizonte quer acabar com ele. Não dá para entender: isso é governar na contramão.

Não adianta eu ser um Prefeito popular e andar pelas ruas sem segurança se vou

começar meu trabalho destruindo bases de sucesso implantadas em governos

anteriores, inclusive essa que V. Exa. capitaneou tão bem como Secretário de

Esportes do Município. Isso sem falar do brilhante trabalho que V. Exa. desenvolveu

como Secretário de Estado, quando começou o hoje bem-sucedido Campos de Luz,

programa que mostrou na prática o quanto a violência diminuiu no entorno dos

estádios onde a iluminação chegou, criando-se um espaço para que a comunidade

possa ter seu lazer à noite, transformando-se em mais uma empreitada de êxito. São

iniciativas dessa natureza que vão aos poucos se somando e contribuindo para inserir

mais as nossas crianças e a nossa juventude na comunidade. Assim sendo, teremos

menos trabalho com os adultos. Vamos acabar com o chamado déficit penitenciário,

porque, infelizmente, a violência vem crescendo de forma absurda. Na maioria das

vezes ela é cometida pelos jovens, e, em alguns casos, infelizmente, patrocinada por

adultos. Eles usam as nossas crianças, e hoje, não tendo elas o que fazer, como

disse a Deputada Maria Tereza Lara, temos de disputá-las com o tráfico. É

deprimente viver numa sociedade como essa, mas sabemos por que elas são

atraídas para o tráfico. É preciso que esta Casa, de fato, ao cumprir seu papel de

contribuir para a melhoria da qualidade de vida, nunca perca de vista os princípios da

nossa Carta Maior, que contempla garantias fundamentais para crianças e jovens, do

Estatuto da Criança e do Adolescente, embora neste caso haja alguns pontos que eu

questiono. Precisamos ser mais ousados, para tirar das páginas frias da nossa

Constituição o que lá está garantido por direito e criar ações concretas em favor das

nossas crianças e jovens.
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Mais uma vez, parabenizo o Deputado Agostinho Patrús, hoje Secretário, por

trabalhar a doação desse terreno, que - ressalto mais uma vez - abrigará uma quadra

e uma escola municipal em Pereirinhas, no Município de Desterro de Entre-Rios. Sr.

Presidente, muito obrigado pela paciência.

* - Sem revisão do orador.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a ordinária de 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 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/5/2009

Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Juninho Araújo e Getúlio Neiva, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara

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

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

subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente acusa o recebimento

das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:

Projetos de Lei nºs 2.310/2008 (Deputado Paulo Guedes) e 3.220/2009 (Deputado

Getúlio Neiva), 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. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 3.623 e 3.703/2009. 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 a realização de reunião de audiência pública

com a finalidade de se conhecer a história de Manoel José de Paiva Júnior e

comemorar os 120 anos de seu nascimento; Carlos Gomes em que solicita a
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realização de audiência pública para discutir a cultura do Vale do Jequitinhonha; Eros

Biondini em que solicita seja realizado debate público em conjunto com a Comissão

de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo, para debater a importância da

presença da colônia italiana em Minas Gerais; Ruy Muniz em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública, com os convidados que menciona, para

avaliar a real situação do patrimônio histórico e cultural de Minas Gerais, bem como

do potencial de risco, espoliação e sinistros; e da Deputada Gláucia Brandão em que

solicita realização de reunião com convidados, para discutir a importância das

academias de letras na promoção cultural 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, 20 de maio de 2009.

Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi - Lafayette de Andrada.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA EXECUÇÃO DAS

PENAS NO ESTADO, EM 14/5/2009

Às 10h8min, 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

Presidência informa que a reunião se destina a ouvir os Srs. Raimundo Cândido

Júnior, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Minas Gerais -

OAB-MG -, e Herbert José Almeida Carneiro, Desembargador do Tribunal de Justiça

do Estado de Minas Gerais. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para

ouvir os Srs. Herbert José Almeida Carneiro, Desembargador do Tribunal de Justiça

do Estado de Minas Gerais, Cristiano Moreira Silva e Marina Lage Pessoa da Costa,

Defensores Públicos, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência e o

Deputado Durval Ângelo, na condição de autores do requerimento que deu origem à

reunião, fazem uso da palavra para suas considerações iniciais. Logo após, o
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Presidente passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.

Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas

taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

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

Sala das Comissões, 21 de maio de 2009.

João Leite, Presidente.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 19/5/2009

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adalclever

Lopes, Délio Malheiros, Gil Pereira e Walter Tosta, membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Fábio Avelar. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Walter Tosta, dispensa a leitura

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

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir as

afirmações contidas em anúncio de aparelho bloqueador de ar para tubulações de

água. Comunica, ainda, o recebimento de ofícios dos Srs. Josué Costa Valadão,

Secretário de Governo de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 3.180/2008, das Comissões de Defesa  do Consumidor e do

Contribuinte e de Participação Popular; e Marcelo Rodrigo Barbosa, Coordenador do

Procon Assembleia, relatando visita à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro,

realizada em 12/5/2009. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir o

Sr. Adlei Duarte de Carvalho, Gerente da Divisão de Assuntos Contenciosos de

Juizado Especial da Copasa-MG; o Sr. Marcos Otávio da Silva Passos e a Sra.

Beatriz Borges Botelho, respectivamente, Gerente da Divisão de Desenvolvimento

Comercial e Analista de Saneamento da Copasa-MG, representando o Sr. Márcio

Augusto Vasconcelos Nunes, Diretor-Presidente dessa Companhia; os Srs. Mário

César de Sá Horta, Superintendente de Apoio Técnico da Copasa-MG; José Antônio

Baeta de Melo Cançado, Promotor de Justiça de Defesa do Consumidor; Marcelo
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Rodrigo Barbosa, Coordenador do Procon Assembleia; a Sra. Maria do Céu Paixão

Kupidlowski, Coordenadora Institucional do Movimento das Donas de Casa e

Consumidoras de Minas Gerais - MDC-MG -, representando a Sra. Lúcia Maria dos

Santos Pacífico Homem, Presidente dessa entidade; os Srs. Carlos Barreira Martinez,

Professor da UFMG, representando o Sr. Márcio Benedito Baptista, Professor de

Engenharia Hidráulica e Recursos Hídricos da UFMG; Ideraldo Ávila, advogado e

procurador da Blokear Equipamento; Fábio Túlio Pachele de Souza, proprietário da

Blokear Equipamentos, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência

concede a palavra ao Deputado Fábio Avelar, 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. 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 (3), em que pede seja solicitada à

Secretaria de Fazenda cópia de notas fiscais de fornecimento de GLP no Estado,

relativas à comercialização do produto entre as distribuidoras e as revendas; seja

realizado debate público sobre a formação do preço do gás, a garantia dos botijões e

o sistema de distribuição de GLP no Estado; e seja realizada audiência pública para

discutir a falta de combustíveis nos postos com a bandeira da BR Distribuidora em

Belo Horizonte; Adalclever Lopes (3), em que solicita seja realizada reunião conjunta

com a Comissão de Saúde para discutir a instalação de uma unidade do Hemominas

em Caratinga; seja realizada reunião conjunta com a Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável para discutir a inadimplência da Copasa-MG com

relação a contrato firmado com o Município de Caratinga para exploração de seu

esgoto sanitário; e seja realizada reunião conjunta com a Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas, em Caratinga, para discutir a construção do

aeroporto internacional da Usiminas. 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.
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Sala das Comissões, 20 de maio de 2009.

Adalclever Lopes, Presidente - Irani Barbosa - Vanderlei Jangrossi.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/5/2009

Às 14h44min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo

Valadares, Juninho Araújo e Antônio Carlos Arantes (este substituindo o Deputado

Djalma Diniz, por indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Délio Malheiros, Alencar da

Silveira Jr., Padre João, Carlos Gomes e Paulo Guedes. Havendo número regimental,

o Presidente, Deputado Gustavo Valadares, 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 discutir a

questão dos taxistas, principalmente do interior do Estado, que são impedidos

legalmente de realizar transporte intermunicipal, e comunica o recebimento do ofício

do Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG, justificando sua

ausência na reunião de audiência pública desta Comissão realizada em 12/5/2009. O

Presidente interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Ten.-Cel. Adirson

Barbosa do Prado, Chefe da Diretoria de Meio Ambiente e Trânsito, representando o

Sr. Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da PMMG; Paulo Rubens Pereira

Diniz, Diretor de Fiscalização, representando José Elcio Santos Monteze, Diretor-

Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-

MG -; Ronaldo de Assis Carvalho, Gerente de Fiscalização do DER-MG; Joaquim

Alves Corrêa, Presidente do Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos

Rodoviários de Transportes de Passageiros do Vale do Carangola; e Dirceu Efigênio

Reis, Presidente do Sindicato Intermunicipal dos Condutores Autônomos e Taxistas

de Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa. Registra-se a

presença do Deputado Irani Barbosa. 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
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suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, é aprovado o parecer pela rejeição, no 1º turno, do Projeto de

Lei nº 2.987/2009 (relator: Deputado Juninho Araújo, 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

3.172 (relator: Deputado Gustavo Valadares) e 3.190/2009 (relator: Deputado Djalma

Diniz), que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 3.700, 3.704, 3.708, 3.717, 3.718 e

3.755/2009. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.694/2008 e 3.107/2009.

Retiram-se da reunião os Deputados Juninho Araújo, Antônio Carlos Arantes e Irani

Barbosa. O Presidente informa os parlamentares presentes sobre a próxima reunião

extraordinária, a realizar-se em 22/5/2009, no Município de Rio Casca, com a

finalidade de discutir e propor providências que garantam melhorias na segurança da

Rodovia BR-262. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença 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 maio de 2009.

Juninho Araújo, Presidente.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/5/2009

Às 10h7min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Lafayette de Andrada, Neider Moreira 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 Vanderlei

Jangrossi. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
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Neider Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a discutir o não cumprimento da carga horária

mínima dos servidores militares, estabelecida em resolução dos Comandos da Polícia

Militar e do Corpo de Bombeiros Militar e a apreciar a matéria constante na pauta; em

seguida, comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs.

Carlos da Fonseca Soares, Presidente da Câmara Municipal de Santos Dumont;

Alexandre Silveira, Deputado Federal; e Leonardo Machado de Lima, Presidente da

Câmara Municipal de Rio Preto, publicados no “Diário do Legislativo”, em 20/5/2009.

O Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição, para a qual designou o

relator citado a seguir: Projeto de Lei nº 3.187/2009, no 1º turno (Deputado Neider

Moreira). A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir o Major PM

Josan Mendes Seres, Assessor Jurídico Institucional da Sessão de Recursos

Humanos do Estado Maior da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais,

representando Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da Polícia Militar do

Estado de Minas Gerais; o Cel. PM Alexandre Marcelo Costa de Oliveira, Diretor

Institucional do Corpo de Bombeiros, representando Gilvam Almeida Sá,

Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais; o

Sargento Héder Martins de Oliveira, Diretor Administrativo da Associação dos Praças

da Polícia Militar e Bombeiro Militar - Aspra -, representando o Subtenente PM Luiz

Gonzaga Ribeiro, Presidente da Associação; o Ten-Cel. Domingos Sávio de

Mendonça, Assessor Jurídico da Associação dos Servidores do Corpo de Bombeiro e

da Polícia Militar - Ascobom -; o Coronel PM Edvaldo Piccinini Teixeira, Presidente do

Clube dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar; o Cabo João Batista de

Oliveira, Presidente da Associação dos Policiais e Bombeiros Militares do Triângulo

Mineiro - AMT -; o Sr. Leonardo Carneiro, Mestre em Direito Administrativo; o Tenente

Nelson Henriques Pires, Presidente da Associação dos Oficiais da PMMG e

Bombeiros e Renata Abreu, Advogada da Ascobom, que são convidados a tomar

assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Sargento Rodrigues,

autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais;

logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.
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Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas

taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 2ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei nºs 2.882/2008 e 3.096/2009. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Ademir Lucas - Fábio Avelar - Antônio Júlio - Paulo

Guedes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.220/2009

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo seja declarada de utilidade pública a Sociedade Musical Carlos Gomes, com

sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, cabe agora a esta Comissão

deliberar em caráter conclusivo, com base nos termos do art. 103, I, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.220/2009 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Sociedade Musical Carlos Gomes, entidade civil sem fins lucrativos, fundada em

1896, que tem como principal finalidade facilitar aos seus associados livre acesso a

diversas fontes culturais e artísticas, por meio de sua escola de música, banda de

música e uma orquestra que mantém.
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Merecem destaque os projetos artísticos e culturais que são desenvolvidos,

buscando melhor difundir a arte da música, estimulando e contribuindo com a

formação dos seus associados, em especial das crianças e adolescentes carentes,

além de promover atividades assistenciais e espetáculos musicais gratuitos.

Pelo que foi aduzido, podemos considerar a citada entidade habilitada a receber o

título de utilidade pública.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.220/2009, em

turno único.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2009.

Getúlio Neiva, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.808/2008

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Relatório

De autoria do Deputado Irani Barbosa, o projeto em epígrafe “altera a Lei nº 14.171,

de 15 de janeiro de 2002, que cria o Instituto de Desenvolvimento do Norte e

Nordeste de Minas Gerais - Idene - e dá outras providências”.

A Comissão de Constituição e Justiça, em exame preliminar, concluiu pela

juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do art.

102, II, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em exame altera a Lei nº 14.171, de 2002, que cria o Instituto de

Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene -, com o objetivo de

incluir no âmbito dessa autarquia o Município de Coluna, integrante da Microrregião

de Guanhães, pertencente à Mesorregião do Vale do Rio Doce.

O Idene foi criado em substituição à Comissão de Desenvolvimento do Vale do

Jequitinhonha - Codevale - e à Superintendência de Desenvolvimento do Norte de

Minas - Sudenor. Tem por finalidade promover o desenvolvimento econômico e social

das regiões Norte e Nordeste do Estado, competindo-lhe, entre outras atribuições,
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formular e propor diretrizes, planos e ações, em sintonia com as políticas dos

governos federal e estadual.

Sua área de atuação abrange os Municípios das Mesorregiões Norte de Minas e

Mucuri e os demais Municípios integrantes das Bacias Hidrográficas dos Rios

Jequitinhonha e São Mateus, bem como os Municípios da Microrregião de Curvelo,

pertencente à Mesorregião Central.

Trata-se, com efeito, de uma instituição constituída nos moldes da

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - Sudene -, autarquia

encarregada, no plano federal, de promover o desenvolvimento do semiárido

brasileiro, nos termos do art. 43 da Constituição da República.

Ao dispor sobre a regionalização administrativa, a Constituição de Minas Gerais, em

seu art. 41, estabelece para o Estado a obrigação de desenvolver ações visando a

contribuir para a redução das desigualdades regionais e assistir os Municípios de

escassas condições de propulsão socioeconômica situados na região, para que se

integrem no processo de desenvolvimento.

Como forma de operacionalizar essas ações, a Carta mineira prevê, no art. 51, a

criação de “autarquias territoriais” para planejamento e orientação da execução

articulada das funções e serviços públicos, com a finalidade de desenvolvimento

global em favor da população do mesmo complexo geoeconômico e social.

Nesse contexto, como bem salientou o autor da proposição em tela, causou

estranheza a não inclusão do Município de Coluna na área de atuação do Idene, uma

vez que tem características bastante similares às dos Municípios assistidos pelos

órgãos estaduais de desenvolvimento regional, vale dizer o Idene e a Secretaria de

Estado Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e

do Norte de Minas Gerais - Sedvam.

Segundo dados do IBGE, de 2007 e 2005, e do Instituto de Pesquisas Aplicadas -

Ipea -, de 2008, Coluna tem 348km² de área, Produto Interno Bruto de pouco mais de

R$25.000.000,00 e Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM - de 0,656;

é, portanto, um Município de precárias condições de propulsão socioeconômica. Seu

IDHM é bem próximo ao dos Municípios assistidos pela Sedvam e pelo Idene: em

2008, a média nacional de desenvolvimento humano foi de 0,757; em Minas Gerais,
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foi de 0,766; na região de abrangência de Coluna, tal índice é da ordem de 0,600 -

abaixo, portanto, da média nacional e bem longe da média do Estado. Por essas

razões, defendemos a inclusão desse Município na área de abrangência do Idene.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.808/2008.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2009.

Cecília Ferramenta, Presidente - Ademir Lucas, relator - Paulo Guedes - Sebastião

Helvécio.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2009

ATAS

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 6/5/2009

Às 10h7min, 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. O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.152/2009 (Deputada Gláucia

Brandão); 3.153/2009 (Deputada Maria Lúcia Mendonça); 3.137 e 3.205/2009

(Deputado Deiró Marra); 3.212/2009 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) e 3.170/2009

(Deputado Carlin Moura), em turno único. A Presidência interrompe a 1ª Parte da

reunião para ouvir as Sras. Lavínia Rosa Rodrigues, mestre em Educação; Santuza

Abras, Diretora da Faculdade de Educação - FAE - da Universidade do Estado de

Minas Gerais - Uemg -; Audineta Alves de Carvalho de Castro e Santuza Amorim da

Silva, Professoras da FAE da Uemg; Maria do Carmo de Matos, Professora do

Câmpus de Belo Horizonte da Uemg, e Evely Cristine Pereira de Aquino, aluna da

Uemg; e os Srs. André Márcio Favacho, doutor em Educação e Professor da FAE da

Uemg; Josemir Almeida Barros, Professor da Uemg, e Antônio Ferreira Pinto, que são

convidados a tomar assento à mesa para apresentar documento referente à situação

funcional dos docentes da Uemg. A Presidente passa a palavra aos convidados para

que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão. 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
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dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em

turno único, o Projeto de Lei nº 3.074/2009 (relator: Deputado Carlin Moura), que

recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 3.616, 3.645 a 3.650, 3.652 e 3.653/2009.

Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.028 e 3.082/2009. 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 Maria Lúcia Mendonça em que solicita sejam

ouvidos servidores da Uemg, que pretendem apresentar documento referente a sua

situação funcional; e dos Deputados Carlin Moura em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública para debater a execução do Programa Poupança

Jovem, a cargo da Secretaria de Desenvolvimento Social; e Dalmo Ribeiro Silva (2)

em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater o Programa

Minas Digital; e seja formulada manifestação de apoio ao Programa Minas Digital

(com voto contrário do Deputado Carlin Moura). Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2009.

Maria Lúcia Mendonça, Presidente - Gláucia Brandão - Carlin Moura.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 20/5/2009

Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Adelmo Carneiro Leão, Antônio Júlio e Lafayette de Andrada, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé

Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a

subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o
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recebimento da seguinte correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na

data mencionada entre parênteses: ofícios da Sra. Maria da Glória M. Aguiar,

Coordenadora do Instituto Elena Fusaro Trincato, e dos Srs. Marx Fernandes dos

Santos, Gerente Regional de Negócios da Caixa Econômica Federal; Daniel Silva

Balaban, Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

(15/5/2009); José João Reis, Chefe do Departamento de Administração Financeira da

Embrapa; e cartão do Deputado Federal José Edmar (16/5/2009). O Presidente acusa

o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores

citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.358/2008 (Deputado Juarez Távora), no 2º

turno; e 2.032/2008 (Deputado Juarez Távora); 3.089/2009 (Deputado Antônio Júlio);

3.226/2009 (Deputado Adelmo Carneiro Leão); 2.894/2008 e 3.248/2009 (Deputado

Inácio Franco); 3.169 e 3.186/2009 (Deputado Zé Maia) e 2.980/2009 e 3.188/2009

(Deputado Lafayette de Andrada), no 1º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação é aprovado

o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.358/2008 na forma do

vencido no 1º turno (relator: Deputado Jayro Lessa, em virtude de redistribuição).

Registra-se a presença do Deputado Juarez Távora. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos

Projetos de Lei nºs 3.089/2009 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça (relator: Deputado Antônio Júlio); 3.226/2009 (relator: Deputado Adelmo

Carneiro Leão) e 3.248/2009 (relator: Deputado Juarez Távora, em virtude de

redistribuição). A seguir o Presidente determina a distribuição em avulso dos

pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 3.169/2009 que conclui pela aprovação da

matéria com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:

Deputado Zé Maia), e 3.188/2009 que conclui pela aprovação da matéria com as

Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado

Lafayette de Andrada). O parecer pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.029/2009 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, no 1º turno, tem a

discussão adiada atendendo-se a requerimento do Deputado Antônio Júlio, aprovado

pela Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
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discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são rejeitados os Requerimentos nºs

3.580 e 3.581/2009. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

extraordinária do dia 21/5/2009, às 11 horas, para apreciação dos pareceres sobre os

Projetos de Lei nºs 3.169 e 3.188/2009, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2009.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Antônio Carlos Arantes - Domingos Sávio -

Juarez Távora - Ruy Muniz.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/5/2009

Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adalclever

Lopes, Vanderlei Jangrossi e Irani Barbosa (este substituindo o 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 Irani

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

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

reunião se destina a discutir e a 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 Vanderlei Miranda em que solicita audiência pública

para discutir os valores cobrados pelos serviços de remoção de veículos apreendidos

pelo Detran-MG e pela BHTRANS; Irani Barbosa em que solicita audiência pública no

Município de Sete Lagoas, para debater a situação dos mutuários da Cohab; Getúlio

Neiva, Vanderlei Miranda, Sávio Souza Cruz e Gilberto Abramo em que solicitam

audiência pública para discutir o Projeto de Lei nº 3.186/2009. Cumprida a finalidade

da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
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membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2009.

Adalclever Lopes, Presidente - Irani Barbosa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.170/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação Esportiva dos Municípios do Sudoeste de

Minas Gerais, com sede no Município de Passos.

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 3.170/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Esportiva dos Municípios do Sudoeste de Minas Gerais, com sede no Município de

Passos, que tem como finalidade precípua a difusão da prática de esporte.

Na consecução de sua meta, realiza competições esportivas, campeonatos e

torneios, desenvolve projetos esportivos de caráter social e promove a filiação de

Municípios que implementem programas ligados ao esporte.

A Associação ainda incentiva a solidariedade e a integração entre seus associados

e a comunidade, razão pela qual é merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.170/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2009.

Carlin Moura, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.233/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Esporte Clube Itamarati, com sede no Município de Ipatinga.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.233/2009 pretende declarar de utilidade pública o Esporte

Clube Itamarati, com sede no Município de Ipatinga. A entidade possui como

finalidade primordial proporcionar a difusão de atividades sociais, cívicas, culturais e

desportivas.

É relevante mencionar que a referida entidade prioriza a prática de esportes,

principalmente do futebol, e a competição em todas as modalidades esportivas

amadoristas especializadas, inclusive o futebol feminino.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.233/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2009.

Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.235/2009

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 Cultural e Desportiva Fluminense Futebol Clube, com

sede no Município de Florestal.

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

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta
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Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.235/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Cultural e Desportiva Fluminense Futebol Clube, com sede no Município de Florestal.

A entidade possui como finalidade primordial proporcionar a difusão do civismo e da

cultura física, por meio da prática de esportes e da participação em competições de

todas as modalidades esportivas amadoristas especializadas principalmente o

futebol. Além do mais, promove atividades sociais e culturais.

Dessa maneira, incentiva as pessoas, através do esporte e da cultura, a se

tornarem agentes de sua própria transformação e colaboradores na construção de

uma sociedade justa e solidária.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.235/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2009.

Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.245/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Rinaldo, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a entidade Eletrônica Martins Esporte Clube - Eletrônica Martins,

com sede no Município de Formiga.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que

apresentou. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.245/2009 pretende declarar de utilidade pública a entidade

Eletrônica Martins Esporte Clube, com sede no Município de Formiga, tem como
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finalidade precípua a difusão da educação física e a prática dos desportos em

diversas modalidades.

Para a consecução de seus propósitos, pode-se filiar a instituições esportivas

legalmente organizadas; promove reuniões de caráter social, cultural, esportivo e

cívico, participa de campeonatos, torneios ou outras formas de competição, colabora

com os poderes públicos, educandários, corporações civis e militares, objetivando o

benefício da coletividade.

Ressalte-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem por fim adequar o nome da associação ao consubstanciado no art. 1º de

seu estatuto.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.245/2009,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.288/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Braulio Braz, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Centro Espírita Beneficente União do Vegetal - Núcleo Recanto

das Flores, com sede no Município de Guidoval.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 5/5/2009, a matéria foi distribuída a esta

Comissão, para a análise preliminar de 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 3.288/2009 pretende conceder o título de utilidade pública ao

Centro Espírita Beneficente União do Vegetal - Núcleo Recanto das Flores, com sede

no Município de Guidoval.



____________________________________________________________________________
1171

Em seu estatuto, o art. 1º o define como organização de caráter religioso; o

parágrafo único do art. 2º dispõe que a entidade é uma unidade administrativa do

Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, sediado em Brasília, Distrito Federal; e

o art. 4º estabelece como suas finalidades trabalhar pela evolução das virtudes

morais, intelectuais e espirituais do ser humano e promover reuniões.

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.

É 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

da Carta Magna.

Em decorrência disso, declarar de utilidade pública o Centro Espírita Beneficente

União do Vegetal - Núcleo Recanto das Flores 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.
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Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.288/2009.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Padre João - Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.299/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Maria Lúcia Mendonça, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Projeto Vida Nova de Abaeté –

APVNA –, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/5/2009 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 3.299/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Projeto Vida Nova de Abaeté.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 29, que os seus

Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes não

serão remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de vantagens ou benefícios, a

qualquer título; e no art. 31, parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com personalidade
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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 3.299/2009.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Padre João - Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.301/2009

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 Comunitária de Moradores do Bairro Barro Branco e

Morada do Sol, com sede no Município de Santa Rita de Jacutinga.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 8/5/2009, vem a matéria 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 3.301/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária de Moradores do Bairro Barro Branco e Morada do Sol, com sede no

Município de Santa Rita de Jacutinga.

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

sejam declaradas de utilidade pública estão discriminados no art. 1º da Lei nº 12.972,

de 1998.

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

exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a entidade foi

constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica e sua Diretoria

é formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 28 do seu estatuto determina que o exercício dos

cargos dos Conselhos de Administração, Deliberativo e Fiscal será inteiramente

gratuito; e o art. 41 preceitua que, em caso de sua dissolução, o patrimônio
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remanescente será destinado a obras e assistência social sediada no Bairro Barro

Branco e preferencialmente registradas no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.301/2009.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Ademir Lucas, relator - Padre João - Gilberto Abramo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.304/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Clube de Artes e Cultura Encontro com a Saudade, com sede no

Município de Curvelo.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 8/5/2009, vem a matéria 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 3.304/2009 pretende declarar de utilidade pública o Clube de

Artes e Cultura Encontro com a Saudade, com sede no Município de Curvelo.

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

sejam declaradas de utilidade pública estão elencados no art. 1º da Lei nº 12.972, de

1998.

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

exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a entidade foi

constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica e sua Diretoria

é formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o § 3º do art. 15 do seu estatuto determina que o exercício

dos cargos da Diretoria e do Conselho Fiscal será inteiramente gratuito; e o art. 26

preceitua que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado

a instituição congênere, com personalidade jurídica, ou a outra instituição da área de

assistência mais necessitada.
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Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.304/2009.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2009.

Chico Uejo, Presidente e relator - Padre João - Gilberto Abramo - Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.309/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Rumo ao Futuro, com sede no Município de Ipanema.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 8/5/2009, vem a matéria 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 3.309/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Rumo ao Futuro, com sede no Município de Ipanema.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que o art. 28 do estatuto da entidade determina que as atividades dos

membros da Diretoria e do Conselho Fiscal não serão remuneradas; e o art. 32

preceitua que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado

a instituição congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional

de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.309/2009.
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Sala das Comissões, 26 de maio de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto Abramo - Padre João -

Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.311/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Rinaldo, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Movimento Unificado Negro de Divinópolis – Mundi –,

com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/5/2009 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 3.311/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Movimento Unificado Negro de Divinópolis.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 14, parágrafo

único, 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 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.
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Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.311/2009.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ademir Lucas - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.314/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

utilidade pública o Instituto Presbiteriano Êxodo – IPÊ –, com sede no Município de

Timóteo.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 9/5/2009, vem a matéria 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 3.314/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Presbiteriano Êxodo, com sede no Município de Timóteo.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que o parágrafo único do art. 29 do estatuto da entidade preceitua que, no

caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição

congênere, devidamente registrada no Conselho Nacional de Assistência Social; e o

art. 34 determina que as atividades dos Diretores, Conselheiros, sócios, instituidores,

benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas.
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Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.314/2009.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto Abramo - Padre João -

Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.324/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Dom Helder Câmara do

Distrito de São José do Acácio, com sede no Município de Engenheiro Caldas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/5/2009 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 3.324/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Dom Helder Câmara do Distrito de São José do Acácio, com

sede no Município de Engenheiro Caldas.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 27 que as

atividades dos Diretores, Conselheiros, bem como as dos sócios, não serão

remuneradas; e no art. 31 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a instituição congênere, registrada no Conselho
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Nacional de Assistência Social ou a entidade pública, conforme alteração de

28/6/2007.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.324/2009.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ademir Lucas - Padre João -

Gilberto Abramo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.326/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Profissionais de Educação

Física de Ouro Fino - Apef -, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/5/2009 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 3.326/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Profissionais de Educação Física de Ouro Fino.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 9º, parágrafo

único, que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucros, vantagens ou bonificações; e no art. 24
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que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere, juridicamente constituída.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.326/2009.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Padre João, relator - Gilberto Abramo - Ademir Lucas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.858/2008

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.858/2008 autoriza a

desafetação de parte da área da Reserva Biológica da Serra Azul, criada pelo

Decreto nº 39.950, de 8/10/98.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do projeto de lei.

A proposição vem, agora, a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do

art. 188, § 2º combinado com o art. 102, VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em tela tem o objetivo de desafetar uma área de 3.183,6545ha da

área total da Reserva Biológica da Serra Azul, que atualmente é de aproximadamente

7.285ha.

A Comissão de Constituição e Justiça, a requerimento do relator, solicitou ao

Executivo, por meio de diligência, o encaminhamento dos estudos técnicos que

justificassem a redução da área da reserva biológica. O Instituto Estadual de

Florestas - IEF -, em reposta à solicitação da ALMG, informou que a Reserva

Biológica da Serra Azul, criada pelo Decreto nº 39.950, de 8/10/98, integra o Sistema

de Áreas Protegidas - SAP -, instituído como medida compensatória do processo de

licenciamento ambiental da Etapa II do Projeto Jaíba.

A redução de área em unidades de conservação em Minas, como a constante no

projeto de lei em análise, considerando o atual cenário de áreas protegidas no

Estado, deve ser evitada. Sua adoção somente pode ser admitida pela sociedade,
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como excepcionalidade e nos casos em que ficar demonstrado, de forma

peremptória, que a porção da unidade a ser reduzida não cumpre os objetivos de

proteção para os quais foi criada.

Para debater amplamente a matéria, a Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável realizou, em 22/4/2009, audiência pública com a

participação do IEF, da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco

e do Parnaíba - Codevasf - e da Associação Mineira de Defesa do Ambiente - Amda -

, entre outros.

O IEF apresentou relatório, elaborado pela Universidade Federal de Lavras,

demonstrando que todas as áreas objeto de desafetação se encontram ocupadas por

pastagem degradada ou pastagem produtiva. Demonstrou, ainda, que essas áreas

precisam, para ser incorporadas ao patrimônio do Estado, ser adquiridas de seus

antigos proprietários a um custo altíssimo, dado o valor das terras na região do

Projeto Jaíba. Por outro lado, demonstrou que a área a ser mantida como reserva

biológica se encontra com vegetação nativa preservada e já faz parte do seu

patrimônio. Segundo esse órgão ambiental, o tempo necessário para a recuperação

da área degradada é de várias décadas e o custo financeiro muito elevado. Isso, na

prática, inviabilizaria essa ação. Observa, por fim, que há consenso entre as

entidades ambientalistas e os órgãos que estudaram a matéria de que a delimitação

da Reserva Biológica da Serra Azul, bem como das demais unidades de conservação

do sistema de áreas protegidas do Jaíba, foi feita às pressas e sem os cuidados

devidos. Segundo relatado na audiência, havia urgência na época para se definirem

as áreas a serem protegidas, para que se concretizasse o acordo sobre o

licenciamento ambiental da Etapa II do Projeto Jaíba. A documentação apresentada

pelo IEF e anexada a este processo permite concluir que há argumentos técnicos e

financeiros para sustentar a redução proposta.

Mesmo assim, entendemos que a desafetação das áreas não pode prejudicar a

fauna e a flora da região. Em relação ao remanescente da reserva e ao curso d’água

mais próximo, é importante criar condições de conectividade entre a vegetação da

área que será mantida como reserva biológica e o Córrego Serraria,

independentemente do fato de seu fluxo de água ser intermitente. Corrobora esse
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pensamento a opinião da Amda, expressa na audiência pública, e com base no

princípio da precaução, sobre a importância de se criarem corredores ao longo das

propriedades particulares, ligando a reserva biológica ao Córrego Serraria e outros

mananciais, onde a fauna poderá encontrar, além de água para dessedentação, mata

ciliar do tipo estacional semidecidual, importante para sua sobrevivência. Para tanto,

propomos as Emendas nºs 1 e 2 ao projeto de lei em exame, com o objetivo principal

de criar corredores ecológicos interligando as áreas vegetadas da Reserva Biológica

da Serra Azul com o referido córrego. Propomos, ainda, que no processo de

regularização ambiental das propriedades particulares lindeiras à Reserva Biológica,

as reservas legais correspondentes sejam definidas de modo a facilitar e

complementar a criação desses corredores ecológicos. Sugerimos, também, que,

entre as ações de proteção das áreas de preservação permanente, seja vedado seu

uso para fins de pastoreio.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.858/2008, no 1º

turno, com as Emendas nºs 1 e 2, a seguir redigidas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao § 2º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 2º - Para a consecução do disposto no “caput” deste artigo, incumbe ao Instituto

Estadual de Florestas - IEF:

I - adotar as providências necessárias para promover a devolução dos imóveis

desafetados a seus proprietários;

II - promover a delimitação das reservas legais na forma de corredores ecológicos

conexos às áreas de matas ciliares e de potenciais hídricos, em especial a área de

preservação permanente do Córrego Serraria;

III - exigir a recomposição das reservas legais, nos termos dos incisos I e II do art.

17 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002;

IV - criar e implementar mecanismos que facilitem os trânsitos aéreo e subterrâneo

da fauna nos corredores ecológicos, a que se refere o inciso II deste parágrafo, nos

pontos de conexão com as estradas limítrofes à reserva biológica;
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V - estabelecer a reserva legal com percentual acima de 20% (vinte por cento) da

área da propriedade, quando for indispensável para a criação de corredor ecológico.”.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se ao art. 1º o seguinte § 3º:

“Art. 1º - (...)

§ 3º - A utilização das áreas desafetadas fica condicionada à adoção das seguintes

medidas:

I - proteção das áreas de preservação permanente, bem como dos corredores

ecológicos e da própria reserva biológica;

II - delimitação, proteção e averbação das áreas de reserva legal.”.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Almir Paraca - Vanderlei

Jangrossi.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 28 DE MAIO DE 2009

ATAS

ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 26/5/2009

Presidência do Deputado José Henrique

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

Correspondência: Mensagem nº 362/2009 (encaminhando o Projeto de Lei nº

3.367/2009), do Governador do Estado - Ofício nº 28/2009 (encaminhando o Projeto

de Lei Complementar nº 52/2009), do Presidente do Tribunal de Contas - Ofícios,

telegrama e cartão - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:

Projetos de Lei nºs 3.368 a 3.383/2009 - Requerimentos nºs 3.887 a 3.917/2009 -

Requerimentos da Deputada Ana Maria Resende e do Deputado Délio Malheiros -

Comunicações: Comunicações das Comissões de Turismo, de Administração Pública

e de Participação Popular e dos Deputados Sávio Souza Cruz e Tiago Ulisses -

Registro de presença - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Carlos Gomes,

Zé Maia, Antônio Carlos Arantes, Weliton Prado e Carlin Moura - 2ª Parte (Ordem do

Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de

Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado Délio

Malheiros; deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimento da Deputada Ana

Maria Resende; aprovação; verificação de votação; inexistência de quórum para

votação e para a continuação dos trabalhos; anulação da votação - 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 - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Carlin Moura - Carlos Gomes - Cecília

Ferramenta - Célio Moreira - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma

Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Fábio
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Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo

Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -

Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Maria Lúcia Mendonça -

Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Pinduca Ferreira -

Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz

- Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei

Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h13min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 1º-Secretário, lê a

seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 362/2009*

Belo Horizonte, 25 maio de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa Egrégia

Assembleia Legislativa, Projeto de Lei que cria três cargos de Piloto de Helicóptero no

Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão da administração direta do

Poder Executivo, de que trata o art. 1º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de

2007.

Por entendê-la relevante, faço anexar ao Projeto de Lei a Exposição de Motivos da

Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.
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São estas as razões que me levam propor ao exame de seus Nobres Pares o

Projeto de Lei em questão.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,

Encaminho a Vossa Excelência anteprojeto de lei que dispõe sobre a criação de

cargos de Piloto de Helicóptero no Quadro Geral de Cargos de Provimento em

Comissão da administração direta do Poder Executivo, de que trata o art. 1º da Lei

Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007.

O anteprojeto de lei em comento visa à criação de três cargos de Piloto de

Helicóptero para corresponder aos três helicópteros que foram adquiridos e serão

recebidos no primeiro semestre do corrente ano pelo Estado; à autorização para

ressarcimento dos pilotos de aeronave pelo Estado dos custos inerentes à renovação

de habilitação; e, ainda, a garantir que o servidor ocupante do cargo de provimento

efetivo de Comandante de Aeronave do Gabinete Militar do Governador, Código

GAGM-1, enquanto exercer a função de piloto de avião a jato, perceberá o valor da

gratificação especial devida ao ocupante do cargo de provimento em comissão de

Comandante de Avião a Jato, Código EX-41, haja vista às exigências e habilitações

necessárias para pilotar a referida aeronave, tudo isto com objetivo do aprimoramento

da prestação dos serviços de transporte aéreo oficial no âmbito do Estado.

Ressalta-se que a criação destes cargos e a concessão da gratificação especial

gerarão um impacto financeiro anual de R$567.272,00 (quinhentos e sessenta e sete

mil, duzentos e setenta e dois reais). Tal acréscimo encontra-se em conformidade

com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

São esses, Senhor Governador, os motivos para o encaminhamento do anteprojeto

de lei em apreço, que ora submeto à sua elevada consideração.

Respeitosamente,

Renata Maria Paes de Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.
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PROJETO DE LEI Nº 3.367/2009

Cria cargos de natureza especial no Quadro Geral de Cargos de Provimento em

Comissão da administração direta do Poder Executivo e dá outras providências.

Art. 1º - Ficam criados no Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão da

administração direta do Poder Executivo, de que trata o art. 1º da Lei Delegada nº

174, de 26 de janeiro de 2007, três cargos de Piloto de Helicóptero, Código EX-35,

passando a ser de oito cargos o quantitativo constante no Anexo VIII da Lei Delegada

nº 174, de 2007.

Parágrafo único - A lotação, a identificação e a forma de recrutamento dos cargos

criados no “caput” serão definidas em decreto.

Art. 2º - O Poder Executivo fica autorizado a arcar com as despesas necessárias

para a renovação da habilitação de piloto de aeronave, por meio de processo de

ressarcimento.

Art. 3º - O servidor ocupante do cargo de provimento efetivo de Comandante de

Aeronave do Gabinete Militar do Governador, Código GAGM-1, enquanto exercer a

função de piloto de avião a jato, perceberá o valor da gratificação especial devida ao

ocupante do cargo de provimento em comissão de Comandante de Avião a Jato,

Código EX-41.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, para produzir efeitos a

partir de 1º de janeiro de 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.

“OFÍCIO Nº 28/2009*

Belo Horizonte, 20 de maio de 2009.

REF: Projeto de Lei Complementar que dispõe sobre o Diário Oficial Eletrônico do

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para deliberação dessa augusta Assembleia

Legislativa, o Projeto de Lei Complementar em anexo que dispõe sobre o Diário
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Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e alteração de

dispositivos da Lei Complementar n° 102, de 17 de j aneiro de 2008, em conformidade

com a iniciativa conferida pelo art. 65, da Constituição do Estado de Minas Gerais.

A referida proposta visa instituir o Diário Oficial Eletrônico para publicação e

divulgação dos atos processuais e administrativos, observados os critérios da

autenticidade, da integridade, da validade jurídica e da interoperabilidade.

Tal medida gerará uma grande economia aos cofres públicos, uma vez que o atual

sistema de publicação, via imprensa oficial, requer o pagamento de publicações dos

atos processuais de mais de 2.200 unidades jurisdicionadas e dos atos

administrativos do Tribunal.

Destaque-se, ainda, a gratuidade no acesso às publicações, uma vez que

independerá de assinatura ou de aquisição para consulta às matérias relativas ao

Tribunal.

Com a instituição da nova versão eletrônica das publicações faz-se necessária a

adequação do texto da Lei Complementar nº 102, de 17/01/2008, o que importa na

alteração dos seus artigos 4º, 52, 76 e 82, com observância aos princípios da

legalidade e da publicidade.

A presente proposição substitui, nos artigos supracitados, a expressão “órgão da

imprensa oficial”, por Diário Oficial Eletrônico, haja vista que o referido instrumento

passa a constituir-se meio hábil e oficial de publicidade.

A proposta visa implantar no Tribunal de Contas do Estado prática já usual no

Poder Judiciário e em organizações de controle externo de outros estados da

Federação, assegurando maior celeridade na prestação de serviços à sociedade e

melhoria no atendimento aos jurisdicionados, com melhores padrões de transparência

e presteza na missão institucional outorgada pelas Constituições Federal e Mineira.

Na certeza de aprovação da presente proposição, apraz-me renovar a Vossa

Excelência protestos de especial estima e distinta consideração.

Wanderley Ávila, Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 52/2009

Institui o Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

e dá outras providências.
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Art. 1º - Fica instituído o Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado

de Minas Gerais, órgão oficial para publicação e divulgação dos atos processuais e

administrativos.

Parágrafo único - O Diário Oficial Eletrônico substitui a versão impressa e será

veiculado, sem custos, no Portal do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,

no endereço eletrônico www.tce.mg.gov.br da rede mundial de computadores -

internet.

Art. 2º - A publicação atenderá aos requisitos de autenticidade, integridade e

validade jurídica e interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira -

ICP - Brasil.

§ 1º - O conteúdo das publicações do Diário Oficial Eletrônico deverá ser assinado,

digitalmente, com base em certificado emitido por autoridade certificadora

credenciada.

§ 2º - Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da

disponibilização da informação no Diário Oficial Eletrônico.

Art. 3º - Os arts. 4º, inciso X, 52, parágrafo único, 76, e 82, inciso II da Lei

Complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008, passam a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 4º - (...)

X - divulgar, no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas e, em destaque no

seu Portal, os demonstrativos de sua despesa, nos termos do § 3º do art. 73 da

Constituição do Estado;

(...)

Art. 52 - (...)

Parágrafo único - Dentro do prazo de cinco anos contados da publicação da

decisão terminativa no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas, o Tribunal

poderá, à vista de novos elementos que considere suficientes, autorizar o

desarquivamento do processo e determinar que se ultime a respectiva tomada ou

prestação de contas, observado o disposto no art. 37, § 5º, da Constituição da

República.

(...)
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Art. 76 - A comunicação dos atos e decisões do Tribunal presume-se perfeita com a

publicação no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas, salvo as exceções

previstas em Lei.

(...)

Art. 82 - (...)

I - (...)

II - do primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário

Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas;”.

Art. 4º - O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais regulamentará a

implantação e o funcionamento do Diário Oficial Eletrônico, com ampla divulgação.

Art. 5º - Fica revogado o § 1º do art. 82, da Lei Complementar nº 102, de 17 de

janeiro de 2008.

Art. 6º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação.”

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

parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do Sr. Paulo Paim, Senador da República, agradecendo a manifestação de apoio

ao Projeto de Lei nº 3.299/2008, formulada por esta Casa em atenção ao

Requerimento nº 3.489/2009, do Deputado Braulio Braz.

Do Sr. Campos Machado, Presidente do Conselho de Defesa das Prerrogativas

Parlamentares da Assembleia Legislativa de São Paulo, encaminhando cópia da

Proposta de Emenda à Constituição nº 2/2009, apresentada nessa Casa parlamentar,

segundo a qual os Secretários de Estado deverão, semestralmente, prestar conta do

andamento de suas gestões perante as Comissões Permanentes da Assembleia

paulista. (- À Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Simão Cirineu Dias, Secretário de Fazenda, prestando informações relativas

ao Projeto de Lei nº 3.077/2009, em atenção a pedido da Comissão de Justiça. (-

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.077/2009.)



____________________________________________________________________________
1191

Do Sr. Fuad Noman, Secretário de Transportes, prestando informações relativas ao

Projeto de Lei nº 3.055/2009, em atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-

se ao Projeto de Lei nº 3.055/2009.)

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão, solicitando seja

retirado do Projeto de Lei nº 3.169/2009, do Governador do Estado, o art. 4º, pelas

razões que menciona. ( - Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.169/2009.)

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão (5), prestando

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 3.163, 3.210, 3.218, 3.221 e

3.227/2009, em atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexem-se os ofícios e

as informações aos respectivos projetos.)

Do Sr. César Halum, Presidente da União Nacional dos Legislativos Estaduais -

Unale -, informando que, na XIII Conferência Nacional dos Legislativos Estaduais, a

realizar-se em Belém (PA), será conferido troféu à Assembleia que tiver o maior

número de Deputados presentes.

Do Sr. Guilherme Simões Neves, Prefeito Municipal de Serro, encaminhando

manifestação dos produtores de queijo minas artesanal desse Município, na qual

solicitam a intercessão desta Casa a fim de que seja revista a legislação de modo a

se reduzir o ICMS incidente sobre esse produto. (- À Comissão de Fiscalização

Financeira.)

Do Sr. Francisco Ludovico de Medeiros, Prefeito Municipal de Martinho Campos,

prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 3.210/2009, em atenção a

pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.210/2009.)

Do Sr. Evandro de Paiva Carrara, Prefeito Municipal de Santo Antônio do Amparo,

prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 3.218/2009, em atenção a

pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.218/2009.)

Da Sra. Vera Lúcia Guardieiro, Prefeita Municipal de Conquista, cumprimentando

esta Casa pela criação da Comissão Extraordinária para o Enfrentamento da Crise

Econômico-Financeira Internacional e solicitando o apoio da Assembleia a fim de que

sejam normalizados os repasses do FPM aos pequenos Municípios do Estado. (- À

Comissão de Assuntos Municipais.)
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Do Sr. Carlos Alberto dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de São João

Nepomuceno, encaminhando moção, aprovada por essa Casa, de apoio à Defensoria

Pública e ao fortalecimento desse órgão no Estado. (- À Comissão de Administração

Pública.)

Do Sr. Evandro Castanheira Lacerda, Presidente da Câmara Municipal de Lavras,

agradecendo, a partir de requerimento do Vereador Júlio D. Melo, o apoio desta Casa

à criação da TV Câmara de Lavras.

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

informações relativas ao Requerimento n° 3.482/2009 , da Comissão de Direitos

Humanos.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (4), prestando

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 2.396/2008; 2.981, 3.001, 3.050, 3.051,

3.070 e 3.109/2009; 1.297/2007, 2.438/2008, 3.100/2009, 3.218 e 3.221/2009; 3.163

e 3.210/2009, em atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexem-se os ofícios

e as notas técnicas aos respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Carlos Eduardo Ferreira Pinto, Promotor de Justiça, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 3.575/2009, da Comissã o de Meio Ambiente.

Do Sr. Álvaro José Junqueira Coli, Presidente da Associação dos Vereadores e

Câmaras Municipais da Microrregião do Circuito das Águas - Avemag - , dando

ciência da composição da nova Diretoria da instituição.

Do Sr. Marx Fernandes dos Santos, Gerente Regional de Negócios SR Centro de

Minas, da CEF, informando o crédito de recursos financeiros na conta vinculada ao

Contrato de Repasse nº 0223542-53. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para

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

Interno.)

Do Sr. Fernando Antônio Fagundes Reis, Procurador-Geral de Justiça Adjunto

Institucional, encaminhando cópia de ofício com solicitação do Promotor de Justiça de

Estrela do Sul, com vistas à concessão de gratuidade na obtenção da carteira de

habilitação para as pessoas que menciona. (- À Comissão de Transporte.)

Do Sr. Rufino Correia Santos Filho, Diretor de Programa da Secretaria Especial de

Políticas para as Mulheres, informando a liberação de recursos financeiros destinados
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à execução do projeto Mulheres em Construção, da Secretaria de Desenvolvimento

Social. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da

Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da Sra. Ivone Maria Valente, Secretária Nacional de Defesa Civil, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 3.546/2009 , do Deputado Gil Pereira.

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

comunicando a celebração de convênio com a Fundação de Amparo à Pesquisa do

Estado de Minas Gerais. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do

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

Do Sr. Júlio César de Araújo Nogueira, Secretário Executivo do Ministério da

Integração Nacional, informando, em cumprimento à Lei Federal nº 8.666, de 1993, a

liberação da importância que menciona em favor da Ruralminas, objetivando o

prosseguimento das obras complementares da Barragem de Setúbal, no Município de

Jenipapo de Minas. (- 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. Fabiano Torres Bastos, Coordenador de Política Prisional da Defensoria

Pública do Estado (2), prestando informações relativas aos Requerimentos nº 3.534 e

3.539/2009, da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado. (- Anexem-se

aos Requerimentos nºs 3.534 e 3.539/2009.)

Do Sr. Paulo Miranda Soares, Presidente da Federação Nacional do Comércio de

Combustíveis e de Lubrificantes, encaminhando exemplar do primeiro Relatório Anual

da Revenda de Combustíveis 2009. (- À Comissão de Turismo.)

Do Sr. Maurício Pereira Malta, Chefe da Assessoria Parlamentar do DNIT,

prestando informações relativas ao Requerimento nº 1.338/2007, da Comissão de

Transporte.

Da Sra. Nádia M. M. de Moura, encaminhando relatório sobre a situação funcional

da Sra. Maria Cristina Fantini. (- Anexe-se ao Requerimento nº 2.993/2008.)

Do Sr. Paulo Camillo Vargas Penna, Diretor-Presidente do Instituto Brasileiro de

Mineração, convidando para a cerimônia de lançamento do Programa Especial de

Segurança em Barragens de Rejeitos, a ser realizada em 4/6/2009, nesta Capital.
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Do Sr. Cleonilson Nicácio Silva, Presidente da Infraero, prestando informações

relativas ao Requerimento nº 3.335/2009, da Comissão Especial dos Aeroportos.

Do Sr. Helton Freitas, Diretor-Presidente da Unimed-BH, prestando informações

relativas ao requerimento da Comissão de Direitos Humanos encaminhado pelo

Ofício n° 765/2009/SGM.

Do Sr. Maurício Petenusso, da Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas

Gerais Ltda.- CCPR - Itambé - , solicitando que esta Casa opine sobre o Projeto de

Energia Renovável para Utilização de Biomassa em Caldeiras, que está sendo

lançado por essa Cooperativa. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

TELEGRAMA

Do Sr. Sérgio Penna, Chefe de Gabinete da Presidência do Senado Federal,

prestando informações relativas ao Requerimento nº 3.489/2009, do Deputado

Braulio Braz.

CARTÃO

Da Sra. Ana Luiza Nabuco Palhano, Secretária Adjunta de Planejamento da

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, encaminhando exemplar da revista

“Orçamento Participativo de Belo Horizonte 15 Anos - 1993-2008” e o “Caderno do

Plano de Empreendimentos - Orçamento Participativo 2009-2010”. (- À Comissão de

Assuntos Municipais.)

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 3.368/2009

Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação nos postos de gasolina de cartaz com

informação do percentual de diferença entre os preços da gasolina e do álcool.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os proprietários de postos de combustível obrigados a afixar nesses

estabelecimentos cartaz informando aos consumidores a diferença entre os preços da

gasolina e do álcool.
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Parágrafo único - A informação de que trata o “caput” deste artigo refere-se à

diferença percentual entre o valor do litro da gasolina e o do litro do álcool.

Art. 2º - O não cumprimento do disposto nesta lei acarretará ao infrator multa diária

de R$500,00 (quinhentos reais).

Art. 3º - Esta lei entra em vigor trinta dias após a sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de maio de 2009.

João Leite

Justificação: Este projeto tem como escopo determinar a afixação de cartazes, em

todos os postos de Minas Gerais, com a comparação percentual de preços do álcool

e da gasolina. Tem como objetivo, portanto, ajudar proprietários de carros

bicombustíveis a fazer a escolha mais econômica entre o álcool e a gasolina.

A norma objetiva facilitar a vida do consumidor, já que os especialistas afirmam que

só vale a pena abastecer com álcool se o preço dele for inferior a 70% do valor da

gasolina. Para se chegar a esse número, basta dividir o valor do litro do combustível

da cana pelo valor do litro do combustível fóssil. Uma conta fácil, mas que precisa do

auxílio de uma calculadora, equipamento nem sempre disponível dentro de um carro.

Esta proposta de lei, além de facilitar a vida do consumidor, explicita a norma do

Código de Defesa do Contribuinte que determina que o estabelecimento precisa

fornecer informações claras e precisas a respeito da venda de seus produtos.

Cálculos feitos pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada - Cepea,

da USP, uma das maiores referências do País em relação ao álcool, demonstram que

o motorista não deve abastecer o veículo “flexfuel” com álcool se o preço do litro

superar 70% do valor da gasolina. Tal percentual reflete o menor rendimento do

álcool, que faz o veículo rodar menos quilômetros que a gasolina com um mesmo

volume de combustível.

A conta, simples de ser realizada, estabelece a divisão do preço do álcool pelo

preço da gasolina. Se o valor da conta for inferior a 0,7000, o abastecimento com

álcool é mais vantajoso, caso contrário, deve-se abastecer com gasolina.

Como exemplo temos o álcool com preço de R$1,79 e a gasolina com o preço de

R$2,62. A divisão, neste caso, seria de 1,79/2,62 = 0,6832, portanto, no caso do
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exemplo, vale colocar álcool, porque o preço do combustível da cana representa

68,32% do valor da gasolina.

Pelo alcance da norma proposta e pela economia que representa aos

consumidores, contamos com o apoio dos nobres colegas a este projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.369/2009

Institui o Dia Estadual do Voluntário da Apae.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual do Voluntário da Apae, a ser comemorado

anualmente no dia 11 de dezembro.

Art. 2º - O Dia Estadual do Voluntário da Apae passa a integrar o Calendário Oficial

de Eventos do Estado.

Art. 3º - Os objetivos da instituição do Dia do Voluntário da Apae são:

I - reconhecer o permanente e abnegado esforço do voluntário da Apae no

atendimento das pessoas - em especial das crianças - portadoras de deficiência;

II - servir de estímulo à população, em geral, para a conscientização em torno da

importância de prestar serviços comunitários a pessoas necessitadas.

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

Sala das Reuniões, 26 de maio de 2009.

Maria Lúcia Mendonça

Justificação: Há que enaltecer a figura do voluntário, que dedica seu tempo,

recursos financeiros e intelectuais para auxiliar o próximo, sem pensar em

remuneração e nem retorno. O voluntariado é, antes de tudo, uma afirmação da

cidadania. Todo aquele que presta um serviço espontâneo e desinteressado à sua

comunidade merece ser chamado de cidadão. No caso das Apaes, evidencia-se

ainda mais a nobreza e o heroismo dos seres humanos que se ocupam, com

altruísmo e desvelo, de pessoas prejudicadas por todo o tipo de deficiência,

psicológica, mental ou física. O Movimento Apaeano está presente em 23 Estados do
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Brasil e cuida de forma integral de cerca de 250.000 pessoas portadoras de

deficiência, em 2.000 Apaes.

Milhares de voluntários atuam, com abnegação, em três diferentes e convergentes

áreas de atuação: atividades manuais, trabalhando com carinho em todos os eventos

promovidos pela entidade; ação junto à comunidade, para angariar doações e

promover eventos, para que a entidade tenha condições financeiras de funcionar; e

voluntários que atuam profissionalmente dentro da instituição, doando o seu trabalho

para que a Apae atinja seus objetivos pedagógicos e educacionais de um

atendimento gratuito na área de saúde (fonoaudiologia, odontologia, psicologia e

fisioterapia).

Esperamos a aprovação deste projeto pelos nobres deputados, dada a nobreza e a

justeza da causa.

- 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 3.370/2009

Institui a Política Estadual de Valorização do Artesanato e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Esta lei estabelece a Política Estadual de Valorização do Artesanato, com a

finalidade de contribuir para o desenvolvimento sustentável, fortalecer as tradições

culturais e locais, incentivar o processo artesanal e a manutenção da geração de

trabalho e renda no Estado.

Art. 2º - Para fins desta lei, considera-se:

I - Artesão: aquele que detém o conhecimento do processo produtivo, sendo capaz

de transformar a matéria-prima, criando ou produzindo obras que tenham uma

dimensão cultural, exercendo atividade predominante manual, principalmente na fase

de formação do produto, podendo contar com o auxílio de equipamentos, desde que

não sejam automáticos ou duplicadores de peças.

II - Artesanato: é o objeto ou conjunto de objetos utilitários e decorativos para o

cotidiano do homem, produzidos de maneira independente, usando-se matéria-prima

em seu estado natural ou processados industrialmente, em cuja produção a destreza

manual do homem seja imprescindível e fundamental para imprimir ao objeto
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características próprias, que reflitam a personalidade e a técnica do artesão, e que

sejam comercializados por meio de entidade incentivadora da atividade ou

encaminhados diretamente ao consumidor final, sem intermediários.

§ 1º - Não será considerado artesão:

I - aquele que trabalhar de forma industrial, com predomínio de máquinas, utilizar

trabalho assalariado ou de produção em série industrial.

II - aquele que realizar somente uma parte do processo da produção artesanal, sem

conhecimento técnico ou participação do restante, até seu acabamento final.

§ 2º - Não será considerado artesanato o objeto que seja:

I - resultado de simples montagem com matéria industrializada ou produzida por

outras pessoas;

II - produto alimentício;

III - produto da chamada pesca artesanal;

IV - produto de lapidação de pedras preciosas e semipreciosas e da ourivessaria,

com exceção da prata;

V - a reprodução em papel, madeira, tecido e outras matérias-primas de produtos

industrializados, bem como a mera reprodução de desenhos de terceiros ou

protegidos por direitos autorais;

VI - a pintura enquanto matéria-prima, exceto quando for técnica principal e

enquadrar-se no inciso II do “caput”.

Art. 3º - São diretrizes da Política Estadual de Valorização do Artesanato:

I - valorização da identidade e cultura mineiras, por meio da expansão e renovação

da técnica do artesanato e do incentivo das entidades de apoio;

II - integração da atividade artesanal com outros setores e programas de

desenvolvimento sustentável;

III - qualificação permanente dos artesões e estímulo ao aperfeiçoamento dos

métodos e processos de produção;

IV - definição dos requisitos para que os artesãos possam se beneficiar das

políticas e incentivos públicos ao setor;

V - identificação dos artesãos e das atividades artesanais, conferindo-lhes maior

visibilidade e valorização social;
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VI - certificação da qualidade do artesanato, com valorização dos produtos e das

técnicas artesanais.

Art. 4º - O artesanato mineiro, desde que atendidos os critérios definidos no art. 2º

desta lei, será assim classificado para fins de certificação:

I - Artesanato indígena: entendido como o resultado do trabalho de uma

comunidade indígena, onde se identifica o valor de uso e a relação social da

correspondente comunidade.

II - Artesanato tradicional: entendido como a manifestação popular que conserva

determinados costumes e a cultura de um determinado povo ou região.

III - Artesanato típico regional ético: entendido como manifestação popular

específica, identificada pela relação e manutenção dos costumes e cultura, resultado

da ocupação, povoação e colonização do Estado.

IV - Artesanato contemporâneo: identificado pela habilidade manual que incorpore

elementos de diversas culturas urbanas ou pela inovação tecnológica pelo uso de

novos materiais.

Art. 5º - Para fins dessa lei, a atividade do artesão deverá ser registrada junto ao

órgão do Estado responsável pelo seu controle, inclusive quanto à matéria-prima

utilizada.

Art. 6º - Todos os artesãos terão carteira de identificação e registro, com validade

de 12 (doze) meses, renovável ao final do período.

Art. 7º - Será permitido o registro de até três tipos de matérias-primas para a

atividade do artesão.

Parágrafo único - O artesão que solicitar inclusão de nova matéria-prima, além das

três já registradas, deverá indicar qual deverá ser excluída.

Art. 8º - Para registro ou inclusão de matéria-prima, o artesão deverá demonstrar

conhecimento e domínio prático da atividade artesanal.

Art. 9º - A avaliação para a concessão de registro ao artesão deverá ser objetiva e

orientada pelos seguintes critérios:

I - conhecimento da matéria-prima e da sua aplicação no artesanato;

II - capacitação e domínio técnico completo;

III - estética e acabamento da peça.
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Art. 10 - O interessado deverá, em todos os casos, demonstrar que realiza o

trabalho de elaboração da peça do princípio ao fim, apresentando amostras do

artesanato.

Parágrafo único - O artesanato que alcançar padrões de qualidade e “designer”

especificados em regulamento será certificado por selo de qualidade que lhe ateste

tais padrões.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de maio de 2009.

Maria Lúcia Mendonça

Justificação: Este projeto de lei tem como objetivo instituir a Política Estadual de

Valorização ao Artesanato no Estado como forma de expressão cultural e como

atividade econômica.

O fomento e a valorização do artesanato e seu produtor é fundamental para a

construção de uma política pública voltada à manutenção da identidade histórica e

das tradições culturais, regionais e típicas da sociedade e um importante meio para a

geração de trabalho e renda.

O artesão mineiro tem espaço na formalidade, obtido mediante teste onde seja

comprovado o seu conhecimento na técnica para processar determinada matéria-

prima. Esse teste é avaliado por uma comissão representativa de vários órgãos

estatais afins com o artesanato (Comissão do Trabalho, Turismo, Cultura,

representação dos artesãos, entre outras). Se aprovado no referido teste, o artesão

torna-se cadastrado, recebendo uma carteira que lhe possibilita comercializar seus

produtos expedindo nota fiscal. Além disso, tem isenção do ICMS e demais tributos.

Estas iniciativas são fundamentais para que os artesãos busquem seu espaço na

formalidade.

Nesse sentido, este projeto pretende, por meio de instrumento legal, consolidar o

conceito, e a classificação, bem como demais critérios que envolvem o artesão e o

artesanato, com vistas a valorizá-los e protegê-los de eventuais critérios subjetivos,

evitando, com isto, que a atividade seja desvirtuada pela cópia de objetos, em

prejuízo da riqueza do valor intrínseco da habilidade manual inerente aos produtos

artesanais.



____________________________________________________________________________
1201

- 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 3.371/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Servidores Municipais de Bom

Despacho - Assem-BD -, com sede no Município de Bom Despacho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Servidores Municipais

de Bom Despacho - Assem-BD -, com sede no Município de Bom Despacho.

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

Sala das Reuniões, 26 de maio de 2009.

Neider Moreira

Justificação: A Associação dos Servidores Municipais de Bom Despacho - Assem-

BD - atende a todos os requisitos da Lei nº 15.430, de 2005. Fundada em 29/9/85 no

Município de Bom Despacho, tem por finalidades estimular a organização e a luta dos

servidores, a fim de defender seus direitos por melhores condições de vida e de

trabalho, bem como desenvolver atividades recreativas, sociais e esportivas para

seus associados e colaborar com a administração municipal, quando solicitada,

desde que a colaboração não esteja em desacordo com os interesses dos servidores

municipais.

Em face do exposto, apresento o projeto de lei para apreciação dos meus nobres

pares.

- 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 3.372/2009

Declara de utilidade pública a Associação Regional Naturalista dos Terapeutas

Popular da Zona da Mata-MG - Arnatep -, com sede no Município de Tombos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Regional Naturalista dos

Terapeutas Popular da Zona da Mata-MG - Arnatep -, com sede no Município de

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

Sala das Reuniões, 26 de maio de 2009.

Padre João

Justificação: A associação que se quer beneficiar não tem fins econômicos nem

lucrativos. Fundada em 8/12/2006, tem por finalidade defender os interesses dos

associados perante o poder público, as empresas, o comércio e os clientes, visando

fortalecer a classe profissional dos terapeutas em terapia popular e sua liberdade de

atuação, apoiando a pesquisa científica e tecnológica. Promove ainda a luta pela

regulamentação da profissão do terapeuta popular, divulgando para a sociedade os

benefícios das técnicas que utiliza.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública da entidade encontra-se

legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972,

de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação

do projeto que apresentamos.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.373/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis

de Conselheiro Lafaiete - Asmarcol -, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Catadores de

Materiais Recicláveis de Conselheiro Lafaiete - Asmarcol -, com sede nesse

Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de maio de 2009.

Padre João

Justificação: A referida Associação é entidade civil filantrópica, sem fins lucrativos,

fundada em 28/3/2003, e tem por finalidade a promoção do trabalho de seus

associados como catadores de materiais recicláveis; a implantação da coleta seletiva
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de materiais recicláveis, em parceria com as donas de casa, a Prefeitura e a Câmara

Municipal, o comércio, a indústria, entidades comunitárias e religiosas, sindicatos,

associações de bairros, igrejas, escolas e demais segmentos da sociedade; o

desenvolvimento, junto à sociedade, da consciência de preservação do meio

ambiente, através de seminários; a promoção de atividades de educação profissional,

visando a integração do homem no mercado de trabalho; a promoção da educação

da família, para que ela possa cumprir a sua função de formadora de pessoas; o

acolhimento de desempregados carentes, mendigos e pessoas com deficiência física,

de modo a oferecer-lhes condições de trabalho, assistência social, educacional,

religiosa, psicológica e esportiva, reduzindo o desequilíbrio socioeconômico e cultural

e educando na fé e no bem comum.

O processo objetivando a declaração de sua utilidade pública, encontra-se

legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972,

de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Meio Ambiente, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.374/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Agricultores e

Trabalhadores Rurais - Apat -, com sede no Município de Tombos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos

Agricultores e Trabalhadores Rurais - Apat -, com sede no Município de Tombos.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de maio de 2009.

Padre João

Justificação: A associação que se quer beneficiar não tem fins econômicos nem

lucrativos. Fundada em 28/7/93, tem por finalidade prioritária a organização

econômica dos agricultores, por meio do desenvolvimento de pesquisa no campo da
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agropecuária e da qualificação dos agricultores, na busca de melhores condições de

vida de toda a classe.

O processo objetivando a declaração de sua utilidade pública encontra-se

legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972,

de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação

do projeto que apresentamos.

- 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 3.375/2009

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Figueira - AEF -, com sede no

Município de Governador Valadares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Esportiva Figueira - AEF -,

com sede no Município de Governador Valadares.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de maio de 2009.

Sargento Rodrigues

Justificação: A Associação Esportiva Figueira - AEF -, em pleno e regular exercício

desde 2/6/2005, com sede no Município de Governador Valadares, é entidade civil,

sem fins lucrativos, com duração por tempo indeterminado e personalidade jurídica

própria. Na instituição é proibido o exercício de atividades doutrinárias de qualquer

espécie.

A Associação tem por finalidade defender os interesses do esporte valadarense em

geral, bem como os direitos dos associados da categoria; promover e divulgar por

todos os meios a formação de equipes e atletas em diversas modalidades do esporte

especializado (todas as escolinhas terão no mínimo de 20% de trabalho social, ou

seja, gratuito); realizar congressos, cursos, torneios e eventos para promover e

incentivar a prática esportiva e a evolução do esporte; manter convênio com

entidades públicas (especialmente o Conselho Municipal de Esporte, a Prefeitura e a
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Secretaria de Esporte) e particulares, em empreendimentos de interesse da

categoria; negociar com entidades, fundações, iniciativa privada, seja pessoa física

ou jurídica e órgãos governamentais, verbas, patrocínios ou materiais em geral para

as equipes ou escolinhas.

A AEF é administrada por diretoria constituída de pessoas idôneas e não

remuneradas pelo exercício dos cargos que ocupam.

Assim, por preencher os requisitos da Lei nº 12.972, de 1998, esperamos o apoio

dos nobres pares para a aprovação do projeto ora apresentado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.376/2009

Declara de utilidade pública a Associação Atlética Manjumirim, com sede no

Município de Januária.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Atlética Manjumirim, com

sede no Município de Januária.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de maio de 2009.

Sargento Rodrigues

Justificação: A Associação Atlética Manjumirim, em pleno e regular exercício desde

11/1/2000, é sociedade civil, com duração por tempo indeterminado e personalidade

jurídica própria.

Tem por finalidade a difusão de atividades sociais, cívico-culturais e desportivas,

principalmente o futebol, podendo, ainda, praticar ou competir em todas as

modalidades esportivas amadorísticas especializadas, inclusive o futebol feminino.

A Associação é administrada por diretoria constituída de pessoas idôneas e não

remuneradas pelo exercício dos cargos que ocupam.

Assim, por preencher os requisitos da Lei nº 12.972, de 1998, esperamos o apoio

dos nobres pares para a aprovação do projeto ora apresentado.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.377/2009

Declara de utilidade pública o Moto Clube Terroristas do Asfalto, com sede no

Município de Campo Belo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Mot o Clube Terroristas do Asfalto,

com sede no Município de Campo Belo.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 26 de maio de 2009.

Dimas Fabiano

Justificação: O Moto Clube Terroristas do Asfalto, com sede no Município de

Campo Belo, é entidade sem fins lucrativos. Sua finalidade essencial é pesquisar e

aprimorar a prática do motociclismo, promover encontros, reuniões, “shows”,

competições de caráter esportivo, cívico, social, cultural e educativo, cursos de

técnicas de pilotagem e mecânica, desenvolver trabalho de criação e manutenção de

uma imagem positiva do motociclismo no trânsito, proteger o meio ambiente com

campanhas de conscientização, atuar em atividades filantrópicas e de utilidade

pública.

Acreditamos que o reconhecimento da utilidade pública estadual da entidade

fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, trazendo melhorias para a

comunidade, pelo que conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste

projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.378/2009

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Labor, Força e Virtude nº 003, com

sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Loj a Maçônica Labor, Força e Virtude

nº 003.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 26 de maio de 2009.

Dimas Fabiano

Justificação: A Loja Maçônica Labor, Força e Virtude nº 003, com sede no Município

de Belo Horizonte, tem como objetivo ser uma instituição altruística, iniciática,

progressista, filantrópica e evolucionista; praticar a beneficência do modo mais amplo

possível, especialmente a assistência social aos menos favorecidos; incentivar a

instrução e a cultura em todos os seus níveis; promover a ética, a paz, a cidadania,

os direitos humanos, a democracia e outros valores universais; pugnar pelo

aprimoramento moral, social e intelectual da humanidade, pelo cumprimento do dever

e pela investigação constante da verdade, além de proclamar os princípios gerais da

maçonaria universal.

Acreditamos que o reconhecimento da utilidade pública estadual da entidade

fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, trazendo melhorias para a

comunidade, pelo que conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste

projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.379/2009

Declara de utilidade pública o Esporte Clube Recreativo Rio Verde, com sede no

Município de Varginha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Esp orte Clube Recreativo Rio Verde,

com sede no Município de Varginha.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 26 de maio de 2009.

Dimas Fabiano
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Justificação: O Esporte Clube Recreativo Rio Verde é entidade sem fins lucrativos,

composta por número limitado de associados, sem distinção de nacionalidade, culto,

raça ou sexo. Tem por finalidade a difusão do civismo e de cultura física,

principalmente o futebol, podendo ainda realizar reuniões e divertimentos de caráter

social e cultural. O futebol praticado pelo Esporte Clube Recreativo Rio Verde será o

amador, em suas diferentes categorias.

Acreditamos que o reconhecimento da utilidade pública estadual da entidade

fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, trazendo melhorias para a

comunidade, pelo que conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste

projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.380/2009

Declara de utilidade pública a Caixa de Assistência Social União e Humanidade,

com sede no Município de Varginha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Cai xa de Assistência Social União e

Humanidade, com sede no Município de Varginha.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 26 de maio de 2009.

Dimas Fabiano

Justificação: A Caixa de Assistência Social União e Humanidade, com sede no

Município de Varginha, é entidade civil, sem fins lucrativos, de caráter beneficente,

que tem como objetivo realizar ações voltadas para a assistência social, a proteção

da saúde da família, da criança e do idoso; o combate à fome e à pobreza; a

habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência.

Acreditamos que o reconhecimento da utilidade pública estadual da entidade

fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, trazendo melhorias para a

comunidade, pelo que conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste

projeto de lei.
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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 3.381/2009

Isenta o doador de sangue do pagamento de taxa de inscrição a concurso público

estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o doador de sangue isento do pagamento de taxa de inscrição a

concurso público realizado por instituição da administração direta, indireta, autárquica

ou fundacional do Estado.

Art. 2° - Considera-se, para enquadramento no benef ício previsto por esta lei,

somente a doação de sangue realizada em órgão oficial ou entidade credenciada pela

União, pelo Estado ou por Município.

Parágrafo único – Equipara-se a doador de sangue, para os efeitos desta lei, a

pessoa que integre associação de doadores e que contribua comprovadamente para

estimular, de forma direta ou indireta, a doação.

Art. 3° - A comprovação da condição de doador de sa ngue será feita por meio de

documento expedido pela entidade coletora, o qual deverá ser juntado no ato da

inscrição.

§ 1° - O documento previsto neste artigo deverá dis criminar o número de doações e

a data em que foram realizadas, não podendo esse número ser inferior a três por ano.

§ 2° - A comprovação da condição prevista no parágr afo único do art. 2° será feita

mediante apresentação de documento firmado por entidade oficial ou credenciada, o

qual deverá relacionar minuciosamente as atividades desenvolvidas pelo interessado

e declarar que ele se enquadra como beneficiário desta lei.

Sala das Reuniões, 26 de maio de 2009.

Sávio Souza Cruz

Justificação: Apesar da intensa divulgação da necessidade e da importância da

doação de sangue, as entidades coletoras ainda se veem, constantemente, com seus

estoques em níveis insuficientes para atender eventuais casos de emergência.
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Esta proposição pretende incentivar doadores potenciais, colaborando, assim, para

que os bancos de sangue possam trabalhar com uma margem mais segura para

provimento das necessidades no Estado.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente, pelo Deputado Zezé

Perrella. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.068/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.382/2009

Dispõe sobre a proibição de estabelecimentos comerciais venderem, servirem ou

fornecerem bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O comerciante que vender, servir ou fornecer bebidas alcoólicas a crianças

e adolescentes estará sujeito, por ordem de autuação, às seguintes penalidades:

I - advertência;

II - multa de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais),

dobrando-se a cada reincidência;

III - suspensão de venda de bebidas alcoólicas, por quinze dias;

IV - cassação da permissão para a venda de bebidas alcoólicas;

V - cancelamento da inscrição no cadastro de contribuintes.

§ 1º - O comerciante exigirá a comprovação, nos casos de dúvida; da idade civil do

consumidor, mediante a apresentação de documentação hábil.

§ 2º - Constitui reincidência a prática de infração por comerciante punido por força

de decisão administrativa definitiva em decorrência de infração prevista nesta lei.

§ 3º - No caso do disposto no inciso V deste artigo, o órgão de proteção à criança e

ao adolescente notificará a Secretaria de Estado de Fazenda, para a aplicação da

infração.

§ 4º - A reativação da inscrição estadual somente poderá ser solicitada após o

decurso de um prazo mínimo de seis meses.

Art. 2º - Os recursos oriundos das multas serão destinados ao Fundo Estadual das

Crianças e Adolescentes, a que se refere a Lei nº 11.397, de 6 de janeiro de 1994.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de maio de 2009.
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Ana Maria Resende

Justificação: A instituição da idade mínima para a compra de bebida alcoólica já

existe na forma de lei; no entanto, o tratamento do problema exige mais fiscalização e

medidas por parte das autoridades competentes para estimular o seu cumprimento.

Na prática, adolescentes consomem bebidas alcoólicas publicamente, sem que sejam

obrigados, pelos locais de venda, a apresentarem documento que comprove idade

igual ou superior a 18 anos para que a bebida seja vendida. Portanto, a pertinência

da apresentação do referido projeto.

Quanto à competência para legislar sobre a matéria, não há nenhum óbice, pois de

acordo com o art. 24 da Constituição Federal, o Estado tem competência concorrente

para legislar sobre a proteção à infância e à juventude.

Ressalte-se, que, no âmbito do Estado, há lei, que adota tal medida. Trata-se da Lei

nº 15.956, de 2005, que alterou a redação da Lei nº 14.066, de 2001, para incluir o

cancelamento da inscrição no cadastro de contribuintes como penalidade para

práticas consideradas ilícitas aos consumidores de combustíveis.

Ciente dos malefícios que o álcool pode causar à saúde das crianças e dos

adolescentes, é de suma importância a criação dessas novas sanções ao

estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas e não cumprem as norma

legais.

Conto, portanto, com o apoio dos nobres colegas na aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.383/2009

Institui a Semana de Luta contra a Hepatite.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituída a Semana de Luta contra a Hepatite, a ser realizada

anualmente na segunda semana do mês de maio.

Parágrafo único – Na semana a que se refere o “caput” deste artigo, o poder público

promoverá atividades educativas de conscientização e orientação sobre as formas de

contágio de Hepatite.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 26 de maio de 2009.

Célio Moreira

Justificação: Cabe informar que hepatite é qualquer tipo de inflamação que ocorre

no fígado, sendo cinco os tipos de hepatites: A, B, C, D e E.

Tem-se que a hepatite A transmite-se basicamente por via oral-fecal, e é bastante

provável que o homem seja o seu único hospedeiro natural. Sua propagação está

relacionada com o superagrupameto de pessoas e más condições sanitárias e de

higiene. É importante realizar a vacinação de adolescentes e adultos, pois a hepatite

A nessas faixas etárias é, em geral, muito sintomática, com maior mortalidade do que

entre as crianças. A melhor maneira de prevenção é melhorar o saneamento básico,

as condições de higiene e a vacinação da população.

No que tange à hepatite B, sua transmissão acontece por contato sexual ou por via

parenteral (seringas não estéreis compartilhadas, instrumentos dentários

contaminados, perfurações (piercing), manicure, acupuntura, tatuagem). Raramente a

transmissão acontece através de transfusões sanguíneas, pois os exames dos

bancos de sangue detectam o vírus da hepatite B. A transmissão materno-infantil

também é possível de acontecer. No Brasil há um aumento significativo no número de

infectados entre adolescentes e adultos, fato que mostra que a atividade sexual é

uma significativa via de transmissão. A melhor forma de prevenção da hepatite B são

os programas de vacinação para toda a população e as campanhas com o objetivo de

conscientizar sobre as possíveis formas de transmissão da doença.

A hepatite C é um dos maiores problemas de saúde pública na atualidade. De

acordo com dados médicos, 70 a 90% dos doentes apresentam infecção crônica,

existindo aproximadamente 170 milhões de infectados no mundo, o que corresponde

a 3% da população mundial. A transmissão da doença acontece por contato sexual

ou por via parenteral (seringas não estéreis compartilhadas, uso de drogas

endovenosas, perfurações (piercing), acupuntura, tatuagem e outros). Há dez anos, a

transfusão de sangue era o maior causador da hepatite C, mas, atualmente, a

principal forma de transmissão é o uso de drogas endovenosas (injetáveis). Na

maioria das vezes a hepatite C não apresenta sintomas aparentes. Isso dificulta seu

controle e facilita a propagação na comunidade. Geralmente, o diagnóstico é
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acidental, através da realização do anti-HCV em doadores de sangue ou da

verificação das transaminases alteradas. É de grande importância a realização de

campanhas explicativas sobre as fontes reais de contaminação, a vigilância dos

bancos de sangue e doadores e a modificação dos hábitos que podem levar as

pessoas a adquirirem a doença. Importante ressaltar que não existe vacina para esse

tipo de hepatite.

Em relação à hepatite D, descoberta em 1977, cabe informar que para se

manifestar tem que estar presente o vírus da hepatite B, que ocorre através da

infecção simultânea ou superinfecção pelo vírus da hepatite D em pessoas que não

manifestam a presença do vírus B. A transmissão da hepatite D e as formas de

prevenção são as mesmas da hepatite B já citadas.

No tocante à hepatite E, cabe destacar que é uma doença aguda com sintomas

similares aos da hepatite A. Afeta principalmente adultos jovens já imunes ao vírus da

hepatite A. Transmite-se através de águas contaminadas e transmissão fecal-oral.

Uma vacina está sendo desenvolvida, e a melhor forma de prevenção é a melhoria

das condições de higiene e sanitárias.

Por fim, cabe lembar ainda as hepatites tóxicas, que são aquelas geradas a partir

do uso de substâncias que danificam o fígado. A ingestão excessiva de álcool pode

gerar lesões no fígado. Os danos podem ser hepatite alcóolica, cirrose alcóolica e

outros.

Saúde é dever do Estado, e este é responsável, conforme estabelece a

Constituição da República de 1988 em seu art. 196, por garantir, mediante políticas

sociais e econômicas, a redução do risco de doenças infecto-contagiosas buscando

todas as formas de prevenção. Entre elas destacam-se as atividades educativas de

conscientização e orientação sobre os riscos de contaminação de doenças e

cuidados a serem adotados para preveni-las.

Pelas razões expostas, conto com o apoio dos nobres pares na aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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REQUERIMENTOS

Nº 3.887/2009, do Deputado Chico Uejo, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. José Alencar Gomes da Silva, Vice-Presidente da

República, por ter sido agraciado com a Comenda Antônio Secundino de São José

durante as comemorações da 51ª Fenamilho e dos 117 anos de Patos de Minas.

Nº 3.888/2009, do Deputado Chico Uejo, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Sra. Kátia Regina de Abreu, Senadora, Presidente da

Confederação Nacional da Agricultura, por ter sido agraciada com a Comenda

Antônio Secundino de São José durante as comemorações da 51ª Fenamilho e dos

117 anos de Patos de Minas. (- Distribuídos à Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 3.889/2009, do Deputado Chico Uejo, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. José Antônio Reis Tavares, Diretor-Superintendente

da Tamasa Engenharia S. A., por ter sido agraciado com a Medalha do Mérito da

Sicepot-MG, concedida pelo Sindicato da Indústria da Construção Pesada no Estado

de Minas Gerais.

Nº 3.890/2009, do Deputado Chico Uejo, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Emir Cadar, Sócio-Diretor da Cadar Engenharia

Construções Ltda., por ter sido agraciado com a Medalha do Mérito do Sicepot-MG,

concedida pelo Sindicato da Indústria da Construção Pesada no Estado de Minas

Gerais.

Nº 3.891/2009, do Deputado Chico Uejo, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Antônio Alfredo Alkmin Henriques, Diretor da Consel -

Construções e Serviços Especiais Ltda., por ter sido agraciado com a Medalha do

Mérito do Sicepot-MG, concedida pelo Sindicato da Indústria da Construção Pesada

no Estado de Minas Gerais.

Nº 3.892/2009, do Deputado Chico Uejo, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Paulo de Souza Duarte, Secretário Municipal Adjunto

do Tesouro de Belo Horizonte, por ter sido agraciado com a Medalha do Mérito do

Sicepot-MG, concedida pelo Sindicato da Indústria da Construção Pesada no Estado

de Minas Gerais.
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Nº 3.893/2009, do Deputado Chico Uejo, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Luiz Alberto Dias Mendes, Diretor de Operações do

DER-MG, por ter sido agraciado com a Medalha do Mérito do Sicepot-MG, concedida

pelo Sindicato da Indústria da Construção Pesada no Estado de Minas Gerais.

Nº 3.894/2009, do Deputado Chico Uejo, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Marcos Antônio Teixeira, Diretor de Planejamento e

Gestão de Empreendimentos da Copasa-MG, por ter sido agraciado com a Medalha

do Mérito do Sicepot-MG, concedida pelo Sindicato da Indústria da Construção

Pesada no Estado de Minas Gerais.

Nº 3.895/2009, do Deputado Chico Uejo, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Fuad Jorge Noman Filho, Secretário de Transportes,

por ter sido agraciado com a Medalha do Mérito do Sicepot-MG, concedida pelo

Sindicato da Indústria da Construção Pesada no Estado de Minas Gerais. (-

Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Nº 3.896/2009, do Deputado Chico Uejo, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Tupaciguara pelo 97º aniversário de

emancipação desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 3.897/2009, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para que a Codemig avalie a

possibilidade de instalação da Expominas no Município de Varginha. (- À Comissão

de Turismo.)

Nº 3.898/2009, do Deputado Eros Biondini, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à comunidade italiana em Minas Gerais pelos relevantes

serviços prestados ao Estado. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 3.899/2009, do Deputado Fahim Sawan, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer de

Uberaba - AVCCU - pelos relevantes serviços prestados à comunidade. (- À

Comissão de Saúde.)

Nº 3.900/2009, do Deputado Neider Moreira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Adalberto Rodrigues da Fonseca, Prefeito Municipal de
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Cláudio, por sua posse na Diretoria da Associação Mineira dos Municípios - AMM -,

biênio 2009-2010.

Nº 3.901/2009, do Deputado Neider Moreira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. José Sacido Barcia Neto, Prefeito Municipal de São

Lourenço, por sua posse na Diretoria da Associação Mineira dos Municípios - AMM -,

biênio 2009-2010.

Nº 3.902/2009, do Deputado Neider Moreira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Graciliano Garcia Capanema, Prefeito Municipal de

Maravilhas, por sua posse na Diretoria da Associação Mineira dos Municípios - AMM -

, biênio 2009-2010.

Nº 3.903/2009, do Deputado Neider Moreira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Marlon Aurélio Guimarães, Prefeito Municipal de Mateus

Leme, por sua posse na Diretoria da Associação Mineira dos Municípios - AMM -,

biênio 2009-2010.

Nº 3.904/2009, do Deputado Neider Moreira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Leonardo Lacerda Camilo, Prefeito Municipal de Santo

Antônio do Monte, por sua posse na Diretoria da Associação Mineira dos Municípios -

AMM -, biênio 2009-2010. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 3.905/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a União Esportiva Santo Antônio pelo 30º aniversário de sua

fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 3.906/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Saci Clube de Serviço pelo 40º aniversário de sua

fundação. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 3.907/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Banda São Sebastião pelo 22º aniversário de sua fundação.

Nº 3.908/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Banda Santo Antônio de Roça Grande pelo 10º aniversário

de sua fundação. (- Distribuídos à Comissão de Cultura.)
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Nº 3.909/2009, do Deputado Domingos Sávio, em que solicita seja formulada

manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Emílio Haddad Filho, ocorrido em

24/5/2009. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 3.910/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências com vistas à

concessão de incentivos fiscais a empresas que empreguem egressos do sistema

prisional. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Nº 3.911/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Juiz de Direito encarregado das execuções penais e à Promotoria

de Justiça da Comarca de Cataguases pedido de informações sobre o

encaminhamento de solicitações dos detentos dessa Comarca, conforme documento

enviado a essa Comissão pelos detentos. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 3.912/2009, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente da Copasa pedido de providências para solucionar os problemas de

abastecimento de água no Município de Montezuma e para despoluir o Rio Tabua,

que recebe o esgotamento sanitário do Município. (- À Comissão de Minas e

Energia.)

Nº 3.913/2009, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências com vistas à criação e à instalação,

pela Unimontes, de uma faculdade de turismo no Município de Montezuma.

Nº 3.914/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Tribunal de Justiça do Estado pedido de providências para a

implantação do sistema de emissão eletrônica de alvarás de soltura em Betim e em

Municípios de grande porte do Estado.

Nº 3.915/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG pedido de providências com vistas ao

destacamento de um pelotão da Polícia Militar para o Município de Simonésia.

Nº 3.916/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para a

implantação de vídeo-audiências nas penitenciárias, no Ceresp de Betim e de outros

Municípios de grande porte do Estado.
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Nº 3.917/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG pedido de providências para a

instalação de um posto policial nos Distritos de Brumal e Barra Feliz, situados no

Município de Santa Bárbara.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Deputada Ana Maria

Resende e do Deputado Délio Malheiros.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Turismo, de

Administração Pública e de Participação Popular e dos Deputados Sávio Souza Cruz

e Tiago Ulisses.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra e agradece a presença, nas galerias, de

alunos do curso de Administração Pública da Fundação João Pinheiro.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Gomes.

O Deputado Carlos Gomes* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, alunos do curso de

Administração Pública da Fundação João Pinheiro, a quem agradeço a presença,

público que nos assiste pela TV Assembleia. Antes de iniciar nosso pronunciamento,

queremos parabenizar a Prefeita Marília Campos, de Contagem, que hoje realizou

audiência pública sobre segurança alimentar e nutricional sustentável no Município,

com a presença do Ministro Patrus Ananias. Estivemos lá e vimos quanto o Município

vem saindo na frente em várias políticas públicas, como é o caso da política de

segurança alimentar, que o Ministro Patrus Ananias iniciou em Belo Horizonte.

Juntamente com os Deputados Weliton Prado, Carlin Moura e vários outros

companheiros, prestigiamos o lançamento dessa política. Parabenizamos a Prefeita

Marília Campos e Contagem por suas políticas públicas, em especial a política de

segurança alimentar e nutricional de forma sustentável.

Parabenizamos Contagem também pela nota 10 no Enem. A Fundação de Ensino

de Contagem, pela segunda vez, alcançou o 1º lugar. São 22 unidades, com 9.755

alunos, nas áreas de saúde, informática, gestão e química industrial. Mais uma vez,

parabéns a Contagem e à Prefeita Marília Campos.
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Queremos dirigir uma palavra sobre o programa Minha Casa, Minha Vida, que

propõe a construção de 1 milhão de moradias para os que ganham de 1 a 10 salários.

Antes, quero agradecer a presença na audiência pública realizada na semana

passada, nesta Casa, a nosso convite: Sras. Inês Silva Magalhães, Secretária

Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, que nos recebeu em Brasília; Marta

Garske, Diretora do Departamento de Projetos Habitacionais do Ministério das

Cidades; Srs. Dilzon Melo, Secretário de Desenvolvimento Regional e Política Urbana

de Minas Gerais; Teodoro Alves Lamonier, da Cohab. Visitamos o Sr. Jorge Fontes

Veredas, Vice-Presidente da Caixa Econômica Federal, que designou representantes:

Srs. Rômulo Martins de Freitas, Marcelo Bonfim e Maurício Borges, representando o

Sr. Ronaldo Rogine; vários gerentes regionais e gerais, como os Srs. Max, Luiz

Carlos Menezes, Ramon Agamenon e Marivaldo. Esteve também presente a Sra.

Antônia de Pádua, coordenadora da União Estadual por Moradia Popular, que

liderava o setor popular, com vários representantes, principalmente de Belo

Horizonte, coordenadores de grupos habitacionais, lutadores ao longo de toda história

para conseguir uma habitação.

Quase 20 Municípios estiveram presentes na audiência pública que realizamos

semana passada. Belo Horizonte foi marcante, porque é mais fácil a presença dos

seus movimentos sociais. Agradeço publicamente a presença dos quase 20

Deputados que nos prestigiaram naquela audiência pública. O Deputado Wander

Borges, um defensor das políticas habitacionais de caráter social para os que mais

precisam, também esteve presente. Agradeço a presença de todos.

O programa Minha Casa, Minha Vida, criado pelo governo federal, pela Medida

Provisória nº 459, de março passado, regulamentado pelo Decreto nº 6.819, de

13/4/2009, tem por objetivo proporcionar atendimento habitacional a famílias com

renda familiar de até 10 salários mínimos, mediante a concessão de financiamentos

subsidiados, redução de taxas de juros, isenção de seguros e de taxas cartorárias,

ampliação de valores máximos de financiamento e incentivo à construção de novas

unidades habitacionais, tendo como meta a construção de 1 milhão de unidades

habitacionais.
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Sr. Presidente, Srs. Deputados, o programa Minha Casa, Minha Vida é uma ação

inovadora e arrojada, que complementa o PAC e, ao mesmo tempo, injeta recursos

na economia, que rapidamente gera renda e garante melhores condições de acesso a

moradia digna para as famílias. O programa deve resultar em investimentos de

aproximadamente R$60.000.000.000,00 - valor global que irá girar na economia -,

sendo R$34.000.000.000,00 em subsídios do Orçamento Geral da União e do FGTS.

Essa ação deverá manter aquecida a indústria da construção civil, garantindo a

continuação do ciclo de crescimento econômico iniciado em 2004, impedindo, assim,

que milhares de trabalhadores percam seu emprego.

É claro que, no momento em que vivemos, além de atender às famílias - há um

déficit de mais de 7 milhões de habitações -, o programa também será uma grande

ferramenta no combate à crise. Se não crescermos mais este ano, como vinha

acontecendo, também não iremos para a recessão. Manteremos o ritmo de

crescimento, ainda que seja menor.

É importante lembrar que, com esse programa, o País fortalece a sua política

habitacional e, ao atender às famílias com renda de até três salários mínimos, torna-

se um poderoso instrumento de inclusão social, que resulta na democratização do

espaço urbano e na redução do déficit habitacional. O programa propõe a construção

de 1 milhão de moradias para os que ganham até 10 salários. Há um déficit

habitacional muito grande; em Minas Gerais, em torno de quase 90 mil unidades, e,

no País, de mais de 7 milhões de unidades. Em Minas Gerais, podemos registrar um

déficit em torno de 720 mil moradias, estando, na Região Metropolitana de Belo

Horizonte, em torno de 170 mil unidades.

Além de ser um importante instrumento para ajudar os que mais precisam a ter sua

moradia, é também, repito, um grande instrumento para combater a crise. Todos

sabemos que o investimento na construção civil gera emprego e ajuda na economia

de forma direta. Além disso, gerará em torno de 1.500.000 empregos, o que é muito

significativo para a nossa economia. Mas, para que esse programa vá em frente, é

preciso, mais do que nunca, que as parcerias aconteçam o tempo todo, com o Estado

e com os Municípios.
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Há uma boa notícia para o programa. Na semana passada, foi aprovada a Medida

Provisória nº 459 na Câmara dos Deputados, faltando apenas passar no Senado.

Aquele pleito dos pequenos Municípios de até 50 mil habitantes também será

atendido. Será destinado o valor de R$1.000.000.000,00 para os Municípios menores;

e o valor de aproximadamente R$500.000.000,00 para a habitação na zona rural,

região que muitas vezes fica esquecida.

Hoje o governo federal tem grande empenho em relação à região rural e aos

pequenos Municípios para evitar a evasão, e para que as pessoas, podendo ficar,

fiquem na cidade quando houver mais conforto - aliás, por sua escolha, podem mudar

para a cidade grande. Portanto, a habitação rural é da maior importância.

Neste momento, o programa já beneficia também Municípios menores, com

R$500.000.000,00. Volto a dizer que a parceria é muito importante para levar em

frente o programa habitacional. É fundamental que os Municípios ajudem na questão

dos terrenos. Sabemos que, às vezes, é muito difícil conseguir o terreno, o Município

não tem os terrenos necessários.

A redução de impostos também é importante. A própria cidade de Contagem já saiu

na frente na isenção de IPTU, de ITBI e de ISS. Assinando o termo de adesão,

Contagem vem dando exemplo. Belo Horizonte também já assinou esse termo de

adesão. Ainda falta muitos Municípios seguirem esse exemplo de entrar na parceria

com a doação de terrenos, na isenção de impostos, aliviando as taxas para que o

programa siga em frente. Devemos realizar outros debates e outras audiências

públicas, pois ainda pairam muitas dúvidas sobre como realizar o programa, que vem

para ser vitorioso e ajudar as populações que mais precisam. São mais de 7 milhões

de famílias que não têm habitação. Esse programa não é da Oposição nem do

governo; é claro, é do governo federal, todavia só poderá ser levado em frente se

houver parceria com os Estados e os Municípios. Diria mais do que isso, é um

programa da população brasileira, que vem para ajudar os que mais precisam e que,

em grande parte, corrigirá o déficit habitacional existente. Estimamos que pelo menos

14% poderão ser alcançados. Ao longo de alguns anos, quem sabe cada brasileiro

possa ser beneficiado com esse sonho da casa própria, principalmente aqueles que

têm salários mais baixos.
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O Deputado Tenente Lúcio (em aparte)* - Sr. Presidente e Deputados, boa tarde.

Deputado Carlos Gomes, gostaria de agradecer a V. Exa. o aparte e parabenizá-lo

pelo trabalho que vem desenvolvendo na Assembleia de Minas. Na Comissão de

Turismo, preocupado com as minorias, V. Exa. trouxe aqui microempresários e

pequenos empresários e pessoas influentes dentro dos Ministérios de Brasília para a

audiência pública, mostrando realmente o seu valor. Quanto a esse pacote do

governo que fala sobre habitação, na semana passada, em Uberlândia,

aproximadamente 30 mil pessoas passaram pelo feirão da Caixa Econômica Federal.

Hoje em Uberlândia está difícil encontrar imóveis ou casas para comprar. Depois

desse feirão, todos saíram com sua carta de crédito para comprar sua casa, tendo

realmente a dignidade da moradia. Quero parabenizar V. Exa. pelo pronunciamento e

o governo federal pela parceria com os Estados e os Municípios. Temos muita

esperança de que continuará dando certo. Obrigado.

O Deputado Carlos Gomes* - Muito obrigado, Deputado Tenente Lúcio. Sr.

Presidente, apenas para concluir, quero fazer um convite a esta Casa e a todos os

que nos acompanham para participar de uma audiência pública que se realizará na

quinta-feira, com a presença do Ministro José Barroso Pimentel. Iremos debater a

realidade da Previdência Social, suas políticas de médio e longo prazo, os avanços

da atual política previdenciária e seus benefícios. Sabemos que esse assunto

interessa a muita gente, pois muitos são prejudicados e nem sequer sabem dos

grandes avanços do INSS no Estado. São quase 700 mil novos postos que serão

abertos em todo o País, dos quais só em Minas Gerais serão 45 novos postos, em

vários Municípios, para melhorar o atendimento a todos os brasileiros. Muito

obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Zé Maia.

O Deputado Zé Maia* - Cumprimento o Sr. Presidente, as Sras. Deputadas, os Srs.

Deputados, os telespectadores da TV Assembleia e as pessoas que estão nas

galerias.

Venho a esta tribuna, Sr. Presidente, para tratar de um assunto de extrema

importância, que está na pauta das discussões desta Casa e também de boa parte da
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mídia do nosso Estado. Assistimos, no final de semana e no início desta, à

abordagem feita pela imprensa do Estado sobre as questões relacionadas a salários,

reuniões extraordinárias e verba indenizatória da Assembleia Legislativa e das

Câmaras Municipais. Acredito que esse é um tema que precisa ser discutido, e é

fundamental enfrentarmos esse debate. Primeiramente, porque esta Casa é

constituída por mulheres e homens de bem. São pessoas que chegaram até aqui

depois de passar por um profundo debate, cada qual na sua região, em seu Município

de base parlamentar. Todos, sem exceção, chegaram aqui depois do voto popular,

depois da aprovação da população de Minas Gerais, portanto fazemos parte do que é

mais sublime para um país: a democracia representativa. Cada um representa uma

região, um Município, e está legitimado pelo voto popular.

Agora, democracia custa, para que os parlamentares possam ouvir a população e

estar presentes nas mais longínquas regiões deste Estado, nos Municípios, dos

maiores aos menores e dos mais ricos aos mais pobres. É impossível, pela dimensão

do nosso Estado e pela população, que os cidadãos estejam próximo ao governo,

todos eles. Uma minoria seleta é que pode estar próxima, seja do governo municipal,

seja do estadual, seja do federal, através de seus legítimos representantes eleitos por

meio do voto popular. E para que o cidadão possa dar sua opinião e suas sugestões,

possa fazer com que os seus desejos sejam considerados no Orçamento dos

Municípios, dos Estados e do governo federal, é essencial o trabalho do Parlamento.

Para isso é fundamental que o parlamentar - Vereador, Deputado Estadual, Deputado

Federal ou Senador - esteja próximo de sua base e do cidadão para debater, discutir,

trazer sugestões e soluções para os governos e para o Poder Executivo.

Evidentemente que isso tem um custo, um preço, além de um alto valor no processo

democrático. Acredito que muitos parlamentares aqui, senão todos, gastam além da

verba indenizatória para fazer esse trabalho nos finais de semana, aos sábados e

domingos, porque o parlamentar não é um trabalhador comum que trabalha de

segunda a sexta das 8 às 18 horas. Na hora do almoço, à noite e nos finais de

semana, nem sempre eles podem estar ao lado de sua família. Quantos de nossos

filhos cobram a nossa presença nos finais de semana, no seu aniversário, nas

reuniões de escola e não podemos participar porque estamos aqui representando e
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defendendo a população de Minas Gerais nesta Casa, fazendo uso para isso de

carros alugados, de combustível, de telefone, de tudo que é necessário para se

deslocar e chegar perto dos cidadãos da forma mais legítima, mais transparente e

mais honesta possível.

É verdade que, às vezes, as pessoas querem distorcer e diminuir o trabalho

parlamentar, igualá-lo à situação comum, que não é verdadeira, aliás conhecemos

isso aqui. Muita gente que fala sabe, mas prefere levar as exposições para o lado

pejorativo. Defendo - acredito que todos aqui fazem o mesmo - a divulgação desses

gastos, pois são todos legítimos. Como disse, muitos de nós, às vezes, pegamos táxi

e não vamos solicitar recibo por recibo, e o dinheiro acaba saindo do seu próprio

salário ou de outra renda que o Deputado tenha para custear as despesas do seu

mandato, escritório no interior para receber o povo a 800km do governo central.

Quem iria fazer isso? Qual órgão do governo que existe em um Município de 5 mil, 10

mil, 30 mil habitantes para que o cidadão leve os seus reclamos ao governo? É por

meio do parlamentar, da democracia representativa que isso é possível. Mas querem

expor a instituição mais legítima, que defende a imprensa e as eleições livres, e

colocá-la como a que rouba dinheiro do povo. São exposições pejorativas, que

acabam com a imagem de pais e mães de família desta Casa e de outros

parlamentos. Cada um está colocando a sua vida em risco, seja voando, seja

andando de carro em nossas estradas, para visitar as pessoas e ouvir os seus

anseios.

É profundamente lamentável abrir os jornais e verificar que somos considerados

marginais. É a isso que temos assistido nos últimos tempos. Também é verdade que

em toda instituição, qualquer atividade ou profissão haja uma ou outra pessoa que

não cumpra fielmente a sua missão nem exerça convenientemente o seu cargo, mas

isso é a exceção da exceção. O que procuram, na verdade, é colocar a exceção

como se fosse fato comum que ocorre nesta Casa e em outras Casas Legislativas de

nosso Estado e do País.

Portanto, vamos divulgar. Ninguém aqui tem medo disso. Se as pessoas têm

curiosidade de saber em qual posto de gasolina o Deputado abastece, qual carro que

ele aluga, vamos matar a curiosidade desse povo, gente. Qual o problema disso? São
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iguais às comadres que vão ao salão de beleza para informar-se das últimas fofocas.

Vamos saciar a curiosidade dessas pessoas. Isso não nos custa nada. O trabalho

que realizamos aqui é legítimo, é legitimado pela vontade e pelo voto do povo.

Quero fazer um desafio a esta Casa. Chegou à Assembleia Legislativa e à minha

Comissão o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO. Estou por nomear o

relator dessa matéria, talvez seja eu próprio. É fundamental travarmos uma discussão

aqui. Alerto o Ministério Público de que os bilhões e bilhões de reais que gastam

todas as instituições deste país - Prefeituras, Câmaras Municipais, Assembleias

Legislativas, governos estaduais e federal, Tribunais de Justiça, Tribunais de Contas -

são dinheiro do povo. São verdadeiras fortunas, são bilhões de reais gastos com a

mídia e com a comunicação. É o dinheiro da Cemig que poderia ser economizado

para baratear as contas de energia, da Copasa, enfim, de todas as instituições.

Vamos limitar, com coragem, na LDO, o dinheiro da comunicação que vai para a

mídia, para os jornais, reduzindo-o para 50%, pois estamos em ano de crise. Fala-se

tanto que os parlamentos gastam muito dinheiro.

Isso é nada perto do que este País, o governo federal, os Municípios e as Câmaras

gastam. O que as Assembleias Legislativas e o Congresso Nacional gastam não é

nada perto do dinheiro que o povo brasileiro paga com o seu sagrado imposto para a

mídia neste país, para os jornais que não respeitam as instituições. Temos que

enfrentar esse debate. Vamos economizar o dinheiro público deste país, do povo

sofrido pelos bilhões gastos com a mídia. O Ministério Público tem de investigar se

realmente as colunas de jornais valem a fortuna que os governos de canto a canto

dos 5.800 Municípios do Brasil investem, se esse dinheiro é legítima e honestamente

aplicado.

Li também nos jornais que os Prefeitos mineiros ganham mais do que o Presidente

Lula. Não é possível que o jornalista que escreveu isso acredite que o Presidente

consegue manter-se com R$12.000,00. Pare com isso! Acreditar nisso é acreditar em

mula sem cabeça, em Papai Noel e lobisomem. Será possível? Vamos ser sérios

neste país, vamos para a vida real. Imaginar que um Presidente da República possa

manter-se com um salário de R$12.000,00? Os Prefeitos estão mais honestos nessa

situação, estão mais perto da realidade.
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Quero fazer um apelo a esta Casa: que façamos um comparativo na LDO de quanto

se gasta com o parlamento e com a mídia neste país. Vamos abrir essa caixa-preta.

É preciso que o Ministério Público fiscalize para saber se o dinheiro é apenas para

comunicação e divulgação ou se há, nas entrelinhas, outros interesses espúrios. Esta

Casa deve ter a coragem, a braveza do povo que representamos aqui, do povo das

montanhas de Minas, onde começam as transformações. É preciso começar por aqui,

é preciso economizar os bilhões que o povo suado deste país paga - e tem um

imposto caro, diga-se de passagem - para que a mídia desrespeite as instituições

constituídas, sobretudo pelo voto. Ainda existe esse diferencial no trabalho realizado

nos parlamentos: a cada quatro anos renovamos a nossa carteira de trabalho, por

meio de um debate aberto, frente a frente com o eleitor, numa discussão profunda.

Aqueles que retornam a esta Casa depois de quatro anos estão ainda mais

legitimados pela vontade popular.

Querem diminuir esta instituição, querem diminuir esse modelo, agindo com falta de

respeito. Tudo o que é bom não é divulgado. As pessoas se interessam apenas pelo

lado negativo, tratam com ironia e descaso a honra do parlamento mineiro e tantas

outras instituições. O que queremos é aprofundar as discussões sobre os nossos

gastos, abrir as nossas contas. Mas não podemos ficar apenas nisso. Temos de abrir

as outras caixas-pretas do Estado. Estou pronto para isso. Não tenho medo, estou

aberto para o debate porque, junto a mim, existe a lei do parlamento, a legitimidade

do voto para estar aqui a cada quatro anos.

Portanto, é fundamental que haja respeito a esta instituição, ou ela terá de levantar-

se. Temos aqui mulheres e homens bravos. Quem é capaz de visitar a sua região

todo final de semana, discutindo os problemas, e disputar as eleições a cada quatro

anos é muito corajoso. Essa não é uma tarefa fácil, não é um trabalho simples de ser

realizado. Procuram diminuir esse trabalho dia a dia. Teremos de ter a altivez para

que haja, no mínimo, respeito, já que aprovamos orçamentos, recursos que muitas

vezes nem sabemos se a mídia está usando da forma como foram aprovados por

esta Casa.

A partir de agora, temos de tratar a mídia no mesmo nível como tem tratado esta

Casa. A falta de respeito, o descaso com o Parlamento é um absurdo. Divulgam fatos
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da maneira mais pejorativa e rasteira possível. Não podemos admitir uma situação

como essa. É inaceitável.

Portanto fica lançado o desafio. Por parte desta Casa e dos Deputados, não há

medo nem problema em abrirmos nossas contas, porque sempre fizemos o debate

em defesa do povo, discutindo as dificuldades deste Estado. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos Arantes.

O Deputado Antônio Carlos Arantes* - Sr. Presidente, nobres colegas Deputados

desta Casa, telespectadores da TV Assembleia, pessoal das galerias, boa-tarde.

Inicio o meu pronunciamento falando de grandes conquistas para as regiões Sul e

Sudoeste do Estado. Um sonho que se realiza. Sonhávamos ter todas as nossas

cidades ligadas por rodovias asfaltadas. Posso dizer que estou na política há 20 anos

e que foi a partir daí que vi a importância das ações políticas na busca de soluções.

Várias cidades que não tinham rodovias, hoje graças a Deus estão ligadas, faltando

apenas a nossa querida São Pedro da União.

No último dia 21, o nosso Governador autorizou a publicação do edital de licitação

para concorrência pública. Dentro de 60 a 90 dias, teremos máquinas trabalhando de

Juruaia a São Pedro da União e de Juruaia à MG-446, ligando Muzambinho a Nova

Resende. Trata-se de uma grande conquista, fruto de nossas ações em parceria com

o Governador Aécio Neves, com o nosso Diretor do DER, José Élcio Monteze, com o

Dr. Fuad Noman, com o Vice-Governador Anastasia, com o nosso Deputado Federal

Carlos Melles, os Prefeitos e ex-Prefeitos de Juruaia e São Pedro da União, que têm

sido grandes parceiros na realização desse grande sonho que é ligar todas as

rodovias por asfalto. Falo isso com grande satisfação.

Hoje ainda é triste passar entre Campos Gerais e Alfenas. Há buracos que não

acabam mais. Essa rodovia recebeu vários investimentos há pouco tempo, e o

problema não foi resolvido. Agora podemos dizer que o DNIT tem um Diretor, o Dr.

Sebastião Donizete, que realmente entende do assunto. Pessoa de clareza nas

ações, de respeito pelos cidadãos, de competência no trabalho. Quando íamos a

audiências ocorridas antes de o Dr. Sebastião Donizete assumir esse cargo
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ficávamos na dúvida, não víamos ações concretas acontecendo. Mas com ele as

coisas acontecem com rapidez, legitimidade e clareza. Tivemos uma audiência com

ele e o Prefeito de Campos Gerais; uma outra, com a Vereadora Maria Rocha; e outra

ainda com vários Prefeitos da Alago. Ele nos falou que trataria como ação

emergencial a recuperação dessa rodovia. E agora, nesta semana, já podemos dizer

que se iniciarão os trabalhos de recuperação da rodovia de Campos Gerais a Alfenas.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - Parabenizo V. Exa. por esse

trabalho, mas não poderia deixar de fazer um comentário importante aqui. Se as

obras estão saindo, é porque não dependem da Caixa Econômica Federal. Todos os

recursos, Deputados, que estão na dependência de liberação pela Caixa Econômica

Federal, principalmente em Minas Gerais, não saem. Assim, quando vejo V. Exa.

dizer que os recursos estão saindo e que obras estão sendo inauguradas, fico muito

feliz. Sabemos do trabalho de V. Exa. e do Deputado Carlos Melles e do apreço com

a sua região.

Assim, parabenizo V. Exa. pelo empenho, bem como o DER. Se fosse depender da

Caixa Econômica Federal, V. Exa. estaria como estão hoje os vários Prefeitos que

tiveram as suas verbas do PAC liberadas, mas que não têm acesso a elas pelo fato

de a Caixa Econômica Federal fazer muitas exigências. Falta a esta Casa começar a

chamar os responsáveis por essa instituição e pedir-lhes explicações, para saber por

que estão paralisando e inviabilizando vários recursos que estão vindo para Minas

Gerais, Deputado Antônio Carlos.

Cito aqui um exemplo. Temos a liberação da reforma do Estádio Independência,

que servirá ao Cruzeiro e ao Atlético nos próximos dois anos, quando o Mineirão será

interditado para realização das obras necessárias para esse estádio receber os jogos

da Copa do Mundo. Os recursos estão liberados graças ao Ministro Dulce, ao

Deputado Federal Virgílio Guimarães, à sensatez do Ministro do Turismo. O

Independência foi passado, em comodato, para a Prefeitura de Belo Horizonte, que

criará ali uma arena multiuso, que atenderá a toda região, disponibilizando para a

nossa cidade mais um atrativo. Até hoje estamos com problemas com a Caixa

Econômica Federal, que cria dificuldades, empecilhos para a liberação da verba. Fica

aqui, Deputado, o registro dessa realidade.
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Parabéns a V. Exa. por essas obras que está anunciando e por seu trabalho. Fica

também o protesto deste Deputado. Tenho certeza de que vários Deputados desta

Casa pensam como eu. Estive em Entre Rios de Minas. Lá, os Prefeitos cobraram

ações contra essa má vontade da Caixa Econômica Federal. Acredito que alguma

coisa está errada. O Lula deve ter dito que o dinheiro estaria liberado pela Caixa, mas

pediu para segurar um pouquinho em consequência da dificuldade de caixa. Isso

ocorre para mostrar que não há atrito entre o governo federal e a Caixa, que é

subordinada a ele. Acho que está na hora de esta Casa tomar providências nesse

aspecto, pois não podemos aceitar mais imposição em relação a essa obra do

Independência e também a várias outras.

Temos de parabenizar o trabalho que V. Exa. e o Deputado Melles fazem naquela

região, com garra, com dinamismo e, acima de tudo, com o apoio dos governos

estadual e federal. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Carlos Arantes* - Na verdade, como disse o Deputado Alencar

da Silveira Jr., as coisas do Estado realmente acontecem e fazem a diferença na

nossa região, quer seja na área da saúde, quer seja na da educação ou do

transporte. Temos de comemorar os vários recursos que lá estão chegando.

Quero abordar um outro assunto, que é sagrado e que faz a diferença no nosso

mundo. Refiro-me ao leite. Posso dizer-lhes que esse produto faz a diferença no

Brasil no que concerne à geração de emprego e à saúde, além de distribuir renda e

trabalho. Porém, a renda, para o produtor, não tem sido possível, infelizmente, devido

à baixa dos preços. Falo do leite hoje porque, no dia 1º de junho, comemoraremos o

Dia Mundial do Leite, esse alimento barato, mas abençoado, que salva vidas, que

favorece a saúde, ajuda no crescimento das nossas crianças e fortalece os ossos, por

conter muita vitamina C. Quem toma bastante leite tem os seus ossos reforçados, o

que evita quebrá-los nas quedas. Uso como exemplo o meu avô, que tomava 1 litro

de leite por dia. Nunca quebrou um único dedo e vejam que sofria várias quedas, por

trabalhar com animais e com serviço de alto risco.

Falo com alegria do leite, mas, ao mesmo tempo, com tristeza, ao ver a situação

humilhante por que passam os produtores de leite mineiros e brasileiros. Na verdade,

vocês pagam R$1,90 ou R$2,00 por litro - o Deputado Vanderlei Jangrossi, que é
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outro bravo lutador e defensor dos produtores de leite, sabe bem a que estou me

referindo -, mas o produtor chegou a vender o litro a R$0,37, como ocorreu lá em

Pompéu. Hoje o produtor está vendendo o litro a R$0,55. Ele se levanta de

madrugada, por volta das 4 horas, com sua esposa e seus filhos, tira o leite, trata da

vaca, cuida da assepsia do galpão e vai descansar por volta das 20 ou 21 horas,

muito cansado. E, quando chega o final do mês, a sua renda é humilhante. É uma

pena que no nosso Brasil se pratique trabalho escravo de forma indireta, mas real.

O Deputado Vanderlei Jangrossi (em aparte)* - Nobre Deputado Antônio Carlos

Arantes, quero complementar a fala de V. Exa, que diz que os produtores vendem o

litro de leite a R$0,55. Na verdade, eles recebem esse valor. O produtor entrega o

leite e não o vende. Ele fica na expectativa do valor que receberá. No final do mês,

ele recebe a notícia de quanto será pago pelo litro de leite. Essa é uma preocupação

e um grande problema que enfrentamos. V. Exa. tem defendido muito os produtores,

e realizamos muitos trabalhos aqui. No ano passado realizamos uma audiência que

tratou da questão do preço do leite. Acredito que o trabalho realizado aqui na

Assembleia tem sido muito importante para incentivar e mostrar a situação atual do

leite no nosso Estado. Essa é a preocupação.

Infelizmente, o produtor não vende o leite. Ele está de mãos atadas, encontra-se

refém da situação: ou ele entrega o leite por aquele preço ou nem aquilo ele terá,

como foi o caso do Leite Nilza, em que o produtor entregou o leite e não recebeu por

ele. Ficaram mais de três meses sem receber. Entregaram o leite, mas não

receberam. Hoje estão com o pires na mão e estão tendo de procurar outras pessoas

e outros locais para entregar o seu leite, pois a situação está caótica.

Cabe-nos alertar as pessoas para que tomem providências e tentar resolver a

situação do nosso produtor. É o que V. Exa. está fazendo. Caso contrário, nossos

produtores acabarão por mudar de ramo vendendo suas vaquinhas, porque,

realmente, essa situação não pode continuar.

O Deputado Antônio Carlos Arantes* - Obrigado. Gostaria de abordar também a

questão do transporte dos trabalhadores. Essa é uma polêmica muito grande. Muitas

vezes, trabalhamos para buscar um entendimento maior, para que haja flexibilização

das exigências.



____________________________________________________________________________
1231

Hoje o produtor rural não tem mais renda, nem dinheiro, nem crédito para comprar

um ônibus novo. Na maioria das estradas mineiras, o ônibus não consegue chegar,

principalmente nas lavouras. O risco de vida é muito maior quando se entra em um

ônibus que trafegará por uma estrada escorregadia, num morro ou numa ladeira.

Essa é a nossa preocupação. Em uma Toyota bem-cuidada, com bancos

almofadados, toldo, bem-preparada é obvio que o risco de vida será bem menor, e o

produtor chegará aonde está o trabalho. Precisamos é gerar trabalho para que esses

trabalhadores possam desenvolver-se. Essa questão está gerando muitos problemas,

e precisamos buscar formas de entendimento que sejam boas para o trabalhador. A

própria Fetaemg está propondo solução - e acredito que esteja certa -, e há também

entendimento da Faemg - não é tão comum haver consenso, mas nesta hora está

existindo entre a Fetaemg e a Faemg. O Estado precisa rever determinadas leis

porque, em vez de ajudar, elas têm atrapalhado.

Há o caso de Nepomuceno. Hoje fui contatado pelo Vereador João Bosco. Esse

caso mostra claramente as dificuldades de se levar o trabalhador à lavoura de café,

fazendo com que ele fique em casa, porque o produtor não tem condições de levá-lo

em um veículo com 100% de condições. Na verdade, precisa haver uma avaliação.

A questão dos taxistas também precisa ser avaliada. Hoje, no interior, se um taxista

pega uma determinada pessoa numa cidade e a leva a outra, será multado. Há uma

divergência: dizem que ele está concorrendo com as empresas de ônibus.

No meu entendimento, o direito de ir e vir é sagrado. Se a pessoa tem condições de

pagar um táxi, por que não pagar? Então creio que é preciso revisar essa parte

também, para que os taxistas tenham oportunidade. Que seja uma legislação em que

prevaleça a vontade e a necessidade da maioria, e nesse caso a maioria seria dos

usuários e dos taxistas.

Para finalizar, Sr. Presidente, falarei sobre o Código Florestal. A legislação

ambiental no Brasil é uma legislação burra e impossível de ser colocada na prática.

Para colocá-la em prática hoje, tem de se eliminar grande parte da agricultura,

apenas 25% da área brasileira poderia ficar apta à produção agrícola. Não cabe nem

o que se está produzindo hoje, sendo que há uma grande necessidade de aumentar a

produção.
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No dia 22 de junho, nesta Casa haverá um grande debate. Tenho certeza de que

haverá mais de 2 mil pessoas presentes, das quais mais de mil virão da minha região,

que hoje está sendo obrigada a extinguir a sua produção de café nos morros, quando

muitas vezes o produtor fica sem saber o que fazer. Portanto, nesse dia, estaremos

realizando aqui um grande debate, por intermédio da Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial, da Assembleia Legislativa. Esperamos que o governo

federal aceite o estudo feito pela Embrapa e as opiniões do nosso Ministro da

Agricultura, Reinhold Stephanes, que também tem sido um grande parceiro. Ele, com

os Deputados Federais Carlos Melles e Marcos Montes, muito tem ajudado. Parceiros

como a CNA, a própria Federação dos Trabalhadores da Agricultura, a Fetaemg, e os

Sindicatos dos Trabalhadores Rurais do Brasil também propõem essa mudança na

legislação.

Portanto gostaria de convocar os nobres Deputados e os companheiros para, no dia

22 de junho, estarmos aqui com a população, a fim de reivindicar a mudança no

Código Florestal Brasileiro. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Quero saudar a todas e a todos e, mais uma vez,

chamar a atenção da população do Estado em relação a um projeto que tramita nesta

Casa. Trata-se do projeto para a criação de uma agência para regular o setor de água

e de esgoto no Estado de Minas Gerais, a fim de respeitar uma decisão da Lei nº

11.445.

Chamo a atenção de toda a população de Minas Gerais, dos Prefeitos, dos

Vereadores e dos Deputados e das Deputadas desta Casa. O projeto, da maneira

que está tramitando, é um projeto ilegal, irresponsável, e vai penalizar muito a

população de Minas Gerais. Esse projeto não cria uma agência de saneamento,

porque, na realidade, cria uma agência tarifária, uma agência que vai homologar as

vontades do governo do Estado. E nós sabemos quais são essas vontades. Se

fizermos um levantamento da época em que o atual governo entrou, qual era o valor

da cobrança de água e de esgoto no Estado? E quanto é hoje? Praticamente o valor

dobrou. E os últimos aumentos foram totalmente ilegais e abusivos. Por quê? A Lei nº
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11.445 fala que só pode haver aumento se houver uma agência para regular o setor.

Mas uma agência de verdade, uma agência que pode funcionar no âmbito municipal,

porque os titulares responsáveis são as Prefeituras; pode ser uma agência para

atender de forma regional, todos os Municípios de uma região; pode ser uma agência

em que os Prefeitos possam fazer convênio com a agência estadual. Tudo isso é

possível e permitido. E o que o governo fez? Entramos na Justiça questionando os

últimos aumentos ilegais. O último aumento do valor da conta de água e de esgoto da

Copasa, aliás, foi suspenso por uma decisão liminar da Justiça. O Promotor Antônio

Baêta entrou com uma ação, questionamos os aumentos e conseguimos impedir que

o valor da conta de água tivesse o aumento, que seria o maior dos últimos anos,

quase 10% desde o mês de março. A Copasa não ficou satisfeita e tentou derrubar

essa decisão da Justiça, a liminar, mas não conseguiu fazê-lo. Tentou derrubar

novamente no Tribunal de Justiça, mas também não conseguiu. Então foi para o

Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e tentou derrubar lá. O Presidente do Tribunal de

Justiça negou o pedido de suspensão de liminar por parte da Copasa, pois esta não

conseguiu provar que teve prejuízos. O próprio Presidente da Companhia disse que

não conseguiu provar os prejuízos.

A Copasa, sem ter outra saída, enviou projeto para esta Casa, a fim de criar uma

agência. No entanto a agência que está sendo solicitada pelo governo do Estado de

Minas Gerais se confunde com a própria Copasa. Não se trata de uma agência de

saneamento, pois esta deve ter a participação da sociedade, dos Prefeitos, além de

autonomia e independência. E essa, da forma como foi solicitada, é somente para

atender aos interesses do governo, além de só falar de água e de esgoto. Ora, uma

agência, pela legislação federal, somente pode funcionar como uma agência de

saneamento se realmente tratar desse fim, e não somente de água e esgoto, mas de

rede pluvial, limpeza pública, lixo.

O projeto enviado a esta Casa fere a legislação federal, não atende aos anseios da

população. Fere, aliás, a Lei nº 8.987, que é justamente a Lei de Concessões,

assinada quando Fernando Henrique era o Presidente do Brasil. A população está

realmente revoltada. Sabemos que a água e a luz são como o arroz e o feijão para a

população brasileira, são serviços essenciais e não podem ser tratados como meras
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mercadorias, como vêm sendo tratados por parte do governo do Estado. Desde 2007,

está vigorando essa lei, que obriga a criação de agências para fazer o trabalho de

fiscalização. Mas, infelizmente, no Estado de Minas Gerais, essa agência para

fiscalizar o setor de saneamento ainda não existe, e o projeto que está aqui na Casa

somente fala de água e esgoto, não de saneamento, e diz respeito ao conjunto dos

Municípios. Nesses Municípios titulares, se os Prefeitos não quiserem participar

dessa agência que está sendo criada pelo Estado, eles não são obrigados a fazê-lo.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - Deputado, entendo sua luta e

aproveito o seu pronunciamento, ao falar de água e luz, ao falar de uma agência

regulamentadora, para fazer coro com V. Exa. Penso que o governo precisa acertar

essa situação com urgência. Estão mandando para a Casa hoje esse projeto de

criação da agência regulamentadora das águas da Copasa, mas temos um problema

muito sério a tratar, que é a agência regulamentadora do gás natural. O gás natural

veicular em Minas é o mais caro do Brasil. Minas é o único Estado em que há dois

preços para o gás. O gás natural é o mesmo, vem no mesmo gasoduto, é comprado

na mesma fonte, mas o industrial tem um preço e o veicular, outro. Como se entende

isso? A Gasmig consegue vender por um preço o gás para as indústrias - é lógico

que tocam este Estado, concordo -, mas vende um outro mais caro para os taxistas,

para aquelas pessoas que acreditaram no gás veicular como fonte alternativa. E é o

gás mais caro do Brasil. Há quanto tempo fazemos debate desse tema nesta Casa?

Já fizemos fóruns sobre o assunto nesta Assembleia. Estamos debatendo o tema

desde quando o gás chegou a Minas Gerais. Discutimos o gás no governo Eduardo

Azeredo, quando foi implantado o primeiro posto de gás, no governo Itamar Franco e

em dois governos Aécio Neves. O setor do gás veicular está morrendo, contrariando

as pessoas que acreditaram nessa fonte energética, que acreditaram, acima de tudo,

no segmento e no governo, que afirmou que Minas Gerais teria o gás veicular.

Disseram ao taxista que ele poderia utilizar esse gás. Ele pagou muito caro pela

colocação do equipamento do gás. Agora, na hora em que deseja retirar o gás

veicular do seu automóvel, precisa passar pelo Detran e ficar quatro, cinco dias

parado. Quando quer emplacar ou reemplacar seu veículo ou acertar sua

documentação, tem de ficar o mesmo tempo parado. O setor já não aguenta mais,
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Deputado Weliton Prado. Está na hora de a Gasmig mostrar a essa população que há

transparência no setor. Minas não pode continuar tendo o gás mais caro do Brasil.

Digo isso com muita tranquilidade, Deputado Weliton Prado. Sou da base do governo,

voto com o Governador Aécio Neves naquilo que for necessário. Todavia, tenho

apreço muito grande pelo setor do gás. Mantenho contato com o Djalma, da Cemig, e

com o Zé Carlos, seu Presidente. Não podemos aceitar as coisas como estão. O

setor está morrendo. V. Exa., que já resolveu o problema da Copasa por meio de uma

liminar, que já tratou das contas da Cemig, agora cuidará do segmento do gás. Não

adianta tapar o sol com a peneira. Se V. Exa., hoje, fizer o que fez com a luz e com a

água, os responsáveis pelo setor terão de lhe dar uma resposta. Em vez de darem

resposta a um Deputado da Oposição, que deem a um Deputado do governo.

Não podemos aceitar, Deputado Weliton Prado, o fato de termos o gás mais caro

do Brasil. É preciso haver uma agência reguladora. É necessário abrir as contas. A

Gasmig precisa reunir-se com os empresários e debater o tema. Nos outros Estados

há incentivos como o do IPVA, que tentamos estabelecer aqui, e alguns outros aos

taxistas. Colocamos em debate nesta Casa todos os projetos do setor de gás.

Todavia, até agora só nos mandaram esperar porque não é hora ainda. Não é hora

ainda? Deputado Weliton Prado, a hora será aquela em que todos os segmentos e

convertedoras de gás quebrarem. Tivemos o fechamento de 75% das convertedoras,

que quebraram. Hoje ocorre um absurdo: ninguém mais quer manter seu posto de

gás veicular, porque não acredita mais no governo. Todos estão tirando seus

compressores. Trago um detalhe para V. Exa: a única fábrica de compressores do

Brasil está em Minas Gerais, mas o incentivo é zero.

Gosto de falar no seu horário, Deputado Weliton Prado, porque todo o pessoal da

Copasa, quando V. Exa. fala, fica ligado na TV Assembleia, que criei. Eles estão

ouvindo V. Exa. Se apenas este Deputado, Alencar da Silveira Jr., estivesse aqui,

falando sobre o gás, ninguém estaria ouvindo. Todo o pessoal da Cemig escuta V.

Exa., assim como o governo. Agradeço V. Exa. este espaço porque, com certeza,

agora o que falei aqui será ouvido pela Gasmig, que está quebrando o setor de gás

em Minas Gerais. Muito obrigado.
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O Deputado Weliton Prado* - Fiquei até surpreso com as palavras do Deputado

Alencar da Silveira Jr. Concordo plenamente com ele, que está coberto de razão.

Quer um exemplo que justifica as palavras de V. Exa.? o Estado de São Paulo criou

uma agência para cumprir a Lei nº 11.445. Essa agência discutirá o saneamento, que

engloba tudo: a água, o esgoto, a limpeza pública, o lixo, assim como o gás. No

Estado de São Paulo a agência é muito mais ampla, o que acontece também em

outros Estados.

Concordo plenamente com o Deputado. Realmente, temos de colocar o dedo na

ferida. Nosso mandato é assim mesmo. Pegamos um tema e o levamos até o fim.

“Água mole em pedra dura tanto bate até que fura”. Temos um foco.

Fazemos estudos jurídicos, mobilização popular, com a distribuição de panfletos,

abaixo-assinados e presença maciça nas audiências da Cemig. Aliás, a audiência

pública realizada para tratar do problema da Cemig teve a maior audiência da história

de todas as reuniões sobre concessionárias de energia do País. Contamos com o

apoio de vários segmentos da sociedade, da Igreja e dos Deputados desta Casa. Não

adianta achar que conseguimos tudo sozinhos, é preciso haver participação.

O gás também é um problema sério. No momento oportuno, assim que tivermos

oportunidade, colocaremos o dedo nessa ferida.

Outra campanha que queremos levantar é a questão da telefonia. É um absurdo o

que se cobra de tarifa fixa, mensal, para telefones residenciais. É totalmente ilegal a

cobrança de mais de R$40,00. Isso porque, quando foi criada essa taxa de R$40,00

para telefone fixo, foi para fazer a expansão das redes, e todas as redes já estão

prontas no País. Não mais existe a necessidade de se fazer rede. Ao contrário, são

50 milhões de linhas de telefone no Brasil, e só 40 milhões estão sendo utilizadas.

São 10 milhões de linhas praticamente ociosas. Não há mais a necessidade de se

cobrar uma taxa para fazer a expansão da telefonia. Além disso, existem vários

outros problemas em relação à questão da telefonia, em relação ao DPVAT, ao

seguro obrigatório e à taxa de licenciamento.

Em relação à Copasa, o que aconteceu foi uma grande maldade com a população,

com a criação de uma agência para aumentar o valor das tarifas de água e esgoto no

nosso Estado. Trata-se de uma agência tarifária que tem como objetivo dar uma
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facada no peito do consumidor mineiro. Além disso, a Copasa cobra pelo tratamento

de esgoto onde o serviço não existe. Ela joga todo o esgoto sanitário nos rios, nos

lagos e nos córregos, poluindo o meio ambiente, chegando a cobrar até duas vezes

pelo valor da água. Essa é uma questão totalmente ilegal, e já ingressamos como

uma enxurrada de ações na Justiça. Aliás, existe uma decisão de primeira instância

da Justiça de Montes Claros determinando a redução do valor da conta de água e a

devolução aos consumidores de todos os valores indevidamente pagos à Copasa. A

redução chega em texto, e a devolução ainda será julgada no mérito. Em várias

outras cidades a Justiça também está-se pronunciando. A Copasa não pode cobrar

pelo serviço que não executa, porque isso fere totalmente a legislação.

Mais uma vez, conclamo toda a população a entrar nessa luta. Esse projeto, do jeito

que está, é maldoso. A Copasa mentiu no processo, na Justiça, ao dizer que iria falir.

Coitada da Copasa! Ela disse que iria quebrar, caso não houvesse o aumento. Mas

vejam aqui o lucro que a Copasa teve, em todos os jornais. O lucro dela foi de 52%,

dos R$133.000.000,00 dos últimos 15 dias. Esse é o lucro que ela teve. No entanto,

na Justiça, ela afirmou que quebraria e que teria muita dificuldade se não tivesse um

aumento. Não teve aumento, e o lucro que a Copasa teve foi o maior dos últimos

anos: 52,7% e R$133.000.000,00. Grande parte desse recurso é para ser dividido

para o capital internacional, isto é, para os acionistas.

Fica aqui o nosso repúdio. Mais uma vez, conclamamos todos os Deputados e

Deputadas a não votarem nesse projeto, que é ilegal, inconstitucional, imoral,

desumano, maldoso, fere a Lei Federal nº 11.445 e não cria uma agência de

saneamento, mas, sim, uma agência tarifária para aumentar mais ainda o valor da

conta de água no nosso Estado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, telespectadores da TV Assembleia,

aproveito o restante do tempo, os seis minutos, para felicitar os participantes da II

Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial, realizada em Belo

Horizonte, neste final de semana, no Sesc Venda Nova.
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Essa Conferência Estadual contou com a participação de diversas lideranças de

todo o Estado: de comunidades afro-brasileiras; de comunidades religiosas,

especialmente as de religiões de matriz africana; de grupos organizados, indígenas,

quilombolas; e de outras comunidades, como as comunidades palestina e árabe.

Enfim, ocorreu uma grande participação nessa Conferência Estadual de Promoção da

Igualdade Racial. Tivemos a honra e a oportunidade de receber o Ministro-Chefe

Edson Santos, da Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, que

compareceu à abertura da Conferência juntamente com o Secretário de Defesa

Social, Agostinho Patrús Filho.

O Ministro Edson Santos chamava a atenção para um aspecto muito importante: ele

rememorava uma importante luta do povo brasileiro, a luta abolicionista. Chamava a

atenção para os grandes abolicionistas brasileiros: José do Patrocínio e Joaquim

Nabuco. A luta pela abolição naquele período foi uma das batalhas cívicas mais

importantes deste país, contrapondo-se ao setor mais conservador da sociedade

brasileira à época. Esses abolicionistas, lembrava o Ministro, defendiam a abolição da

escravatura, mas uma abolição que viesse precedida de uma indenização pela

exploração da mão de obra escrava. Os abolicionistas, progressistas da época,

defendiam que o povo afro-brasileiro deveria ser indenizado, porque foi o principal

escravizado durante 350 anos neste país. Mas, infelizmente, lembrava o Ministro, a

abolição veio pela forma mais conservadora possível: a Lei Áurea, que aboliu a

escravidão em 1888, constou de apenas dois artigos. O primeiro dizia: “Abole-se a

escravidão no País”. O segundo dizia: “Revogam-se as disposições em contrário”. O

Ministro lembrava que a Lei Áurea foi a primeira lei em que constava um parágrafo

único oculto, porque o art. 1º dizia: “Abole-se a escravidão no País” e o parágrafo

oculto daquela lei dizia: “Os negros que se virem para sobreviver”. Isso porque

nenhuma forma de indenização foi proposta para aquela ampla comunidade que

construiu este país com a força de seu trabalho.

E é interessante, o Ministro lembrava: a escravidão foi imposta neste país durante

350 anos, e os escravocratas daquela época, que têm defensores até hoje, sempre

usaram o conceito de raça para excluir e para escravizar. O Ministro lembrava que

hoje tentam esconder o conceito de raça. Na hora de escravizar e de excluir, esse
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conceito era possível, mas, na hora de fazer a política afirmativa para mostrar que há

diferenciação daqueles que foram durante 350 anos - e são até hoje - escravizados e

excluídos dessa sociedade, adotam o discurso de que não existem diferenças de raça

neste país. Mas, na verdade, existem, porque o afro-brasileiro foi excluído desse

processo.

O Ministro lembrava a importância de retomar o conceito de raça, usando-o, agora,

para discriminar afirmativamente e para fazer valer as importantes políticas que o

governo do Presidente Lula tem implementado, entre elas as cotas nas universidades

públicas e a valorização dessas comunidades, que foram excluídas por muito tempo.

O Ministro lembrou também que aboliram a escravidão e tiraram do negro africano as

suas terras, mas que, quando trouxeram para cá, da Europa, os italianos, chegaram a

distribuir terras a eles. Ou seja, distribuíram terras para os europeus brancos, mas os

negros brasileiros não tiveram direito à terra.

Assim, é importante que hoje a sociedade brasileira se lembre de que o negro afro-

brasileiro precisa ter direito à terra. Essa Conferência, Sr. Presidente, é importante

porque resgata um debate fundamental: a necessidade urgente de este país fazer

justiça a uma parcela significativa da nossa população, que são os afro-brasileiros,

respeitando suas diferenças e sua religiosidade e garantindo-lhes o direito à terra e

às políticas afirmativas de cotas. Assim, quero parabenizar a todos os que

participaram dessa II Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial,

dizendo que a bancada de Minas que vai participar da conferência nacional terá o

papel fundamental de defender com vigor as políticas afirmativas em defesa do afro-

brasileiro, do indígena, do quilombola e das populações árabes e palestinas que

vivem em nosso país. Fica registrada aqui a nossa solidariedade aos 53% da

população de Minas Gerais que são descendentes de africanos, os quais ajudaram a

construir e ainda nos dias de hoje constroem Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.
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2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

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 3.913/2009, da

Comissão de Turismo, e 3.914 a 3.917/2009, da Comissão de Segurança Pública.

Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Turismo - aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, em

21/5/2009, dos Requerimentos nºs 3.745/2009, do Deputado Doutor Viana,

3.761/2009, da Comissão de Transporte, e 3.780 e 3.781/2009, do Deputado Jayro

Lessa; de Administração Pública - aprovação, na 5ª Reunião Extraordinária, em

21/5/2009, dos Requerimentos nºs 3.712 e 3.713/2009, do Deputado Almir Paraca,

3.719 e 3.720/2009, da Comissão de Direitos Humanos, 3.743/2009, do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva, e 3.757/2009, do Deputado Lafayette de Andrada; e de

Participação Popular - rejeição, na 10ª Reunião Ordinária, em 7/5/2009, da Proposta

de Ação Legislativa nº 864/2008, de autoria popular (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Délio Malheiros, solicitando que o

Projeto de Lei nº 2.483/2008 seja encaminhado à comissão seguinte a que foi

distribuído, uma vez que a Comissão de Educação perdeu o prazo para emitir seu

parecer. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso VII do

art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno.
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Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Ana Maria Resende, solicitando a

inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei nº 2.858/2008. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, solicito verificação da votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que não registraram sua presença no painel que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram apenas 3 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação nem para a continuação dos trabalhos. A Presidência torna a votação sem

efeito.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 27,

às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a

ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem

do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 15ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 25/5/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Execução do Hino Nacional - Leitura de mensagem - Palavras da

Deputada Gláucia Brandão - Entrega de placa - Palavras do Pastor Jeremias Pereira

da Silva - Apresentação musical - Palavras do Deputado Federal Leonardo Quintão -

Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:



____________________________________________________________________________
1242

Doutor Viana - Adalclever Lopes - Gláucia Brandão - Sebastião Costa - Tiago

Ulisses.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.

Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata

- O Deputado Sebastião Costa, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Oitava Igreja Presbiteriana de

Belo Horizonte pelos 40 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa o Revmo. Sr. Jeremias Pereira da

Silva, Pastor Titular da Oitava Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte; o Exmo. Sr.

Deputado Federal Leonardo Quintão; os Revmos. Srs. Amauri Costa de Oliveira e

Roberto Teixeira dos Santos, Pastores da referida Igreja; e a Exma. Sra. Deputada

Gláucia Brandão, autora do requerimento que deu origem a esta solenidade.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será interpretado

pela cantora Ilma Brescia.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Leitura de Mensagem

O locutor - Neste momento, faremos a leitura de mensagem enviada pelo Exmo. Sr.

Deputado Vanderlei Miranda. (- Lê:)

“Exma. Sra. Deputada Gláucia Brandão, parabenizo V. Exa. pela iniciativa de

homenagear a Oitava Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte pelos seus 40 anos de

fundação. Ao Reverendo Jeremias Pereira meus sinceros cumprimentos pala

dedicação dispensada na condução dessa sagrada instituição. Em virtude de

compromissos agendados para a data, fico impossibilitado de comparecer.

Sinceramente, Deputado Vanderlei Miranda, Vice-Líder da Bancada do PMDB”.



____________________________________________________________________________
1243

Palavras da Deputada Gláucia Brandão

Exmo. Sr. Presidente Deputado Doutor Viana, neste ato representando o nosso

Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho, obrigado pela sua presença aqui hoje;

Revmo. Sr. Pastor Titular da Oitava Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte; amado

Pastor Jeremias Pereira da Silva; querido amigo Pastor Amauri Costa de Oliveira;

querido e amado Roberto Teixeira dos Santos. Quero cumprimentar aos

telespectadores da TV Assembleia, aos amados irmãos e amadas irmãs presentes,

quero saudá-los a todos com a graça e a paz do Nosso Senhor Jesus Cristo.

Sinto-me feliz e muito honrada como parlamentar, mas especialmente como serva

de Deus e como membro da Oitava Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, de

recebê-los nesta Casa do povo para juntos celebrarmos os 40 anos da nossa querida

Igreja.

Agradeço aos meus colegas Deputados e Deputadas que assinaram o

requerimento por mim proposto. Sem a aquiescência deles não estaríamos aqui hoje.

Agradeço à Mesa na pessoa do Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho e na do

nosso querido Deputado Doutor Viana; ao Eduardo Moreira, ao José Geraldo e a toda

sua equipe, à TV Assembleia, à Coordenação de Relações Públicas e Cerimonial, à

Diretoria de Comunicação Institucional, à equipe de segurança, à assessoria da

Casa, à minha equipe de gabinete e à Oitava Igreja o apoio na realização desta

homenagem.

Acima de tudo e de todos quero agradecer ao nosso bom Deus as bênçãos sem

medida derramadas sobre a Oitava Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte ao longo

de seus 40 anos de existência. A Oitava Igreja começou com um pequeno grupo de

irmãos da 1ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, que sonhou com uma nova igreja

no Bairro Floresta. Esse sonho foi concretizado em 25/5/69, exatamente há 40 anos,

quando 70 pessoas, entre adultos e crianças, se reuniram na Rua Itamogi. Em 1977,

o Pastor Wilson de Souza assumiu a Igreja, iniciando o processo de sua revitalização.

Cinco anos depois, em 1982, a Igreja foi agraciada novamente com a chegada do

nosso amado e audacioso Pastor Jeremias Pereira, que foi o Pastor auxiliar até 1988,

quando tornou-se Pastor titular. Com as bênçãos do Eterno e o dedicado trabalho da

liderança, a Oitava Igreja tem crescido e expandido sua visão, sua missão e suas
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ações. Por isso, podemos dizer como o salmista no Salmo 126:3 e como o Pastor

Jeremias disse: “Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos

alegres”.

A Oitava Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte faz parte da federação de igrejas

locais que compõem a Igreja Presbiteriana do Brasil, que este ano está completando

150 anos. A Oitava Igreja é governada e administrada de forma democrática e

republicana por um conselho composto por seus Pastores e presbíteros, eleitos em

assembleia geral da Igreja, constituída por todos os seus membros efetivos. É uma

igreja bíblica, contemporânea, acolhedora de pessoas, presente na cidade e parceria

na evangelização do mundo. É igreja bíblica porque é diligente com o ensino e a

pregação da sã doutrina e dos princípios cristãos, conforme expressos na Bíblia, e

adota uma liturgia contemporânea, equilibrada e contextualizada, dedicada a integrar

e servir pessoas. Igreja zelosa, com bom uso dos dons dados pelo Espírito Santo,

com a mordomia do tempo, dos recursos que administra, do conhecimento, dos

talentos e competências individuais e coletivas e dos serviços que presta a Deus e à

sociedade. Igreja que compartilha o ensino por meio da Escola Bíblica de

Treinamento, que oferece, à luz da palavra de Deus, cursos regulares sobre diversos

temas para os seus membros, além de uma base teológica e ministerial, por meio do

seu Centro de Treinamento de Obreiros, para aqueles que desejam servir com mais

empenho e eficácia ao Senhor Jesus Cristo. Igreja que se empenha na formação e

qualificação de líderes cristãos e de profissionais compromissados com a excelência

no trabalho, este visto como boa dádiva de Deus a todas as pessoas. Igreja que tem

coragem de fazer mudanças, que rompe paradigmas, que constrói modelos

ministeriais inovadores e dinâmicos, relevantes e condizentes com as demandas e

necessidades atuais, atendendo o desafio bíblico de buscar, integrar, acolher, cuidar,

pastorear, aconselhar, ensinar, treinar e enviar seus membros para o cumprimento da

missão de amar e servir a Deus e ao próximo. Igreja com foco centrado na família, na

formação e restauração de lares, no resgate da união, respeito, responsabilidade e

convívio proveitoso e saudável entre os cônjuges, entre irmãos e entre pais e filhos.

Igreja que promove a integração entre os idosos, homens, mulheres, jovens,

adolescentes e crianças, ao oferecer espaços de relacionamento para todos, a fim de
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proporcionar o crescimento espiritual, social e humano entre os grupos. Igreja que

valoriza as artes, como a música, o canto, o teatro e a dança, como expressões de

adoração a Deus, ao oferecer em seus cultos e eventos, oportunidades para a

apresentação de musicais, corais, orquestras, bandas, solistas e dançarinos

evangélicos, que se dedicam ao louvor a Deus. Igreja acolhedora, que estimula,

encoraja, desafia e aconselha a todos que a procuram. Igreja que ama, escuta,

compadece, cuida, exorta e disciplina com base em uma teologia bíblica saudável e

equilibrada, em modelos de serviços cristãos alicerçados na ação redentora e

libertadora do Senhor Jesus Cristo. Igreja que tem responsabilidade social e

desenvolve programas, ações e projetos que contribuem com a redução das

vulnerabilidades e da pobreza, com a promoção da inclusão social e da dignidade

humana. Igreja que ora e intercede continuamente pelas autoridades governamentais

e pelo desenvolvimento humano, social e econômico da sociedade. Igreja que tem

paixão pela evangelização do Brasil e das nações, que investe regularmente em

missões no contexto local, nacional e mundial, ao cooperar e apoiar integralmente

mulheres e homens compromissados com a expansão do Evangelho de Jesus Cristo,

com o resgate e cuidado do ser humano e com a plantação de igrejas. Igreja que

desenvolveu um amor especial por indígenas, ribeirinhos e sertanejos, mantendo

sempre acesa a chama da oração e o compromisso com a implantação do Reino de

Deus na terra.

O que mais poderíamos dizer da Oitava Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte?

Somos uma assembleia de pessoas salvas e restauradas pela graça de Deus, que

professam Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, tendo o compromisso de atuar e

intervir de maneira efetiva, ousada e coerente na sociedade, principalmente levando o

Evangelho transformador de Jesus Cristo a todas as pessoas. Parafraseando o

apóstolo Paulo, “damos sempre graças a Deus por essa Igreja, mencionando-a em

nossas orações, e sem cessar, recordando, diante do nosso Deus e Pai, da

operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa

esperança em Nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos e irmãs, amados de

Deus, que vos tornastes modelo para os cristãos, porque de vós tem repercutido a
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palavra do Senhor e a divulgação da vossa fé para com Deus” (I Tessalonicenses

1:2–10).

Ao Deus Pai, criador de todas as coisas, ao Senhor Jesus Cristo e ao Espírito

Santo, nosso Consolador, seja dada a glória, a honra e o louvor pelos séculos dos

séculos; aos santos e fiéis, irmãos e irmãs desta Igreja, e a todos os seus

cooperadores prestamos nossa sincera homenagem. Obrigada, Oitava Igreja, pela

bênção que você tem sido na minha vida e na vida de meus filhos Rebeca e Rafael.

Que o Eterno possa continuar agradando-se da nossa Igreja, para que ela continue

florescendo e produzindo frutos, com amor, esperança, fé, paz e justiça. Acima de

tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Parabéns, Oitava Igreja

de Belo Horizonte.

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, o Deputado Doutor Viana, representando o Presidente

da Assembleia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a entrega ao Revmo.

Sr. Jeremias Pereira da Silva de placa alusiva a esta homenagem. A placa a ser

entregue traz os seguintes dizeres: “Em 1969, nascia a Oitava Igreja Presbiteriana de

Belo Horizonte, uma instituição que se tem empenhado em propagar os princípios da

fraternidade cristã e os valores da ética e da solidariedade. As atividades realizadas

por essa congregação, que refletem seu amor ao próximo e sua dedicação à

comunidade, têm feito dela uma referência e uma inspiração. A Assembleia

Legislativa de Minas Gerais presta homenagem à Oitava Igreja Presbiteriana de Belo

Horizonte e se congratula com essa instituição por seus 40 anos de vida”.

O Sr. Presidente - A Presidência, com muita alegria, convida a Deputada Gláucia

Brandão, que, em um momento iluminado, solicitou mediante requerimento esta

homenagem justa, apoiada por esta Casa por unanimidade, para, conosco, fazer a

entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Pastor Jeremias Pereira da Silva

Exmos. Srs. Vice-Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Deputado

Doutor Viana, neste ato representando o Exmo. Sr. Presidente desta Casa, Deputado

Alberto Pinto Coelho; Deputado Federal Leonardo Quintão, nosso irmão amado,
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servo do Senhor Jesus Cristo; Exma. Sra. Deputada Gláucia Brandão, autora do

requerimento que deu origem a esta homenagem, parceira na Oitava Igreja, mulher

de Deus, que tem-nos apoiado em dias de alegria e em dias de dor; Amauri Costa de

Oliveira, Revmo. Pastor da Oitava Igreja, meu colega, meu irmão, Presidente do

nosso presbitério e do nosso sínodo; Roberto Teixeira dos Santos, Revmo. Pastor da

Oitava Igreja, meu irmão querido - Pastor Beto, como carinhosamente o chamamos, e

Pastor Betão, como o chama a adolescência da Igreja -; coral amado, que veio

participar desta reunião; presbíteros da Igreja, membros do Conselho da Oitava

Igreja; Claudinha Maria, minha querida esposa; amados irmãos e irmãs que estão

aqui nesta noite especial, ficamos muito comovidos porque centenas de igrejas

completaram 40 anos, e Deus, na sua graça, concedeu-nos o privilégio de sermos

homenageados nesta Casa, pela qual especialmente oramos neste dia. Não posso

manifestar nenhuma outra palavra antes de ler um texto da Escritura, o Salmo 126,

que diz: “Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha.

Então, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua, de júbilo.

Então, entre as nações se dizia: grandes cousas o Senhor tem feito por eles. Com

efeito, grandes cousas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura,

Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam

com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com

júbilo, trazendo os seus feixes”.

Essa é uma palavra dirigida a nós, que estamos aqui, mas é enderaçada a você

também, telespectador da TV Assembleia. Tudo na vida começa com um sonho,

como a irmã Gláucia mencionou, de apenas um grupo pequeno do Bairro Floresta.

Como naquele tempo ninguém tinha carro, ficava muito difícil pegar um ônibus para ir

da Floresta até o alto da Afonso Pena, no meio da semana, especialmente nos dias

de frio, a fim de participar de um culto. Mas foi um idéia bendita, benfazeja. Era um

pequeno grupo, sendo que dois de seus representantes estão aqui: a nossa regente e

o presbítero Eudes, nossos pioneiros. Tudo na vida começa com um sonho, inclusive

o fato de aqui estarmos e de esta Casa ter sido construída. Para que isso fosse

possível, alguém sonhou.
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Esse salmo me lembra uma segunda verdade. Chame Deus para dentro do seu

sonho. Convide o Eterno para participar do seu sonho. Esse salmo narra a

restauração do cativeiro. Depois de 70 anos, agora celebram, porque foi Deus que os

abençoou. É Deus quem abençoa. É Deus quem estende a mão. Se a Oitava Igreja

foi, realiza e é alguma coisa, é por causa da bênção do Deus vivo e verdadeiro, do

cabeça da igreja, o Senhor Jesus Cristo, de onde vem a vida, a fonte, a energia, o

poder, a graça e o amor. Nós nada temos a oferecer.

Esse salmo me chama a atenção para uma terceira realidade. Quando o seu sonho

for realizado, pule de alegria. Quando você conseguir uma grande vitória, pule de

alegria. “Então, a nossa boca se encheu de riso”. Nós, da Oitava Igreja, celebramos

junto com você que está nos acompanhando pela TV Assembleia a bênção do

Senhor, porque Ele se agradou de nós.

Há ainda um quarto lembrete nesse salmo. Quando Deus realizar um sonho, relate

a bênção, compartilhe com os outros como Deus o abençoou. Há pessoas que ficam

com a bênção só para si. Costumo dizer que, todas as vezes que recebe uma

bênção, você tem de fazer uma oração, falar com os seus amigos e dar uma festa,

com aqueles salgadinhos “engordativos”. Você está convidado a ir à Oitava Igreja dia

10 de junho, o dia da festa. Toda festa dá uma oportunidade para os amigos

celebrarem e para os linguarudos falarem. Todos as vezes que damos uma festa, por

mais que gastemos, há alguém que reclama.

“A nossa boca se encheu de riso”. Sempre que você alcançar um sonho, sonhe

novos sonhos. “Restaura, Senhor, a nossa sorte como as correntes no Negueb”.

Assim, Deus tem abençoado de maneira tão linda e tão preciosa essa Igreja, que é

bíblica, como Gláucia mencionou, contemporânea, acolhedora, presente na cidade,

parceira na evangelização do mundo. Como uma igreja presente na cidade,

sonhamos com um Município melhor. Servimos para ter uma cidade melhor.

Cuidamos para termos uma família melhor. Cada um de nós se alegra. Alegro-me

hoje, especialmente com a minha filha Rúbia, que representa a tribo toda, os três

filhos que não vieram, e ela está aqui presente.

A Igreja, além de celebrar a família, também é parceira na evangelização do

mundo, com um foco especial na missão integral, que exige a proclamação do nome



____________________________________________________________________________
1249

glorioso do Senhor Jesus, mas também o compromisso com a ação social e política.

De várias formas, a Oitava Igreja tem procurado servir a nossa cidade e o nosso

Estado. Citarei aqui apenas um pequeno exemplo, Sr. Presidente. O nosso ministério

de mulheres desenvolve um trabalho de artesanato no Hospital Odilon Behrens em

que voluntários da nossa Igreja servem as mães que passam dois, três, quatro anos

com filhos internados, sem esperança, sem expectativa de melhora. Voluntários da

nossa Igreja foram lá para ensinar artesanato. Médicos, enfermeiros, funcionários

testemunham que, depois que esse ministério de artesanato chegou ao hospital, há

um novo brilho e um novo sorriso nos olhos de mães e de crianças que não tinham

ninguém para nelas investir. Louvado seja Deus por isso.

Também para a nossa Minas Gerais, todos os anos, na Semana Santa, fazemos o

que chamamos ação cidadania. Nesse período, mais de 50 profissionais voluntários

vão a cidades do interior, incluindo médicos, fisioterapeutas, advogados, além da

Polícia Civil, a fim de que as pessoas obtenham seus documentos pessoais.

Ajudamos enfermos e, o mais importante, fazemos um bazar. Membros da nossa

Igreja doam roupas em ótimo estado. Roupas que custaram mais de R$200,00 ou

R$300,00 são vendidas por R$1,00 ou R$2,00. É um grande evento. Realizamos

essa ação cidadania em Águas Formosas, Catuji, Itacarambi e em Pai Pedro.

Ofertamos o dinheiro arrecadado para as escolas do Município a fim de que possam,

por exemplo, comprar uma nova máquina para tirar cópias ou pintar a escola.

Queremos, como servos do Senhor, ser úteis nas mãos de Deus, a fim de abençoar o

nosso próximo.

O salmo ainda me diz que, além de sonhar novos sonhos, quando você quiser

realizar um sonho, deve orar ao Eterno. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Você, que

me ouve, pode estar passando por um momento de grande agonia, porque sonhos

também se despedaçam, mas invoque o Eterno e peça-Lhe a bênção, para que Ele

restaure sua vida, sua casa, seu coração e conforte sua alma. Esse salmo se encerra

dizendo: “Os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão. Quem sai andando e

chorando enquanto semeia voltará com júbilo trazendo seus feixes”.

Sei que muitas vezes esta Casa tem trabalhado muito para servir ao nosso Estado,

mas esse é o princípio da palavra: se você quer ver grandes sonhos realizados,
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chame Deus para dentro de sua história, ore e peça graças a Deus, mas trabalhe

com dedicação e amor, porque os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão.

Você e eu sabemos que famílias não acontecem. Quando vemos uma família bem-

ajustada e amorosa, sabemos que isso custou muito trabalho e muito investimento.

Desejo, de todo o coração, que esta Casa realize grandes sonhos para o povo

mineiro. Desejo que você, que está me ouvindo aqui ou pela TV Assembleia,

entregue seu coração a Jesus, que O convide para dentro de sua vida, para que Ele

possa transformar sua vida e nela realizar grandes sonhos.

Nestes 40 anos, Deus realizou muitas coisas boas na Oitava Igreja. Isso é a soma

do trabalho de muitas pessoas. A nossa gratidão à ilustre e querida irmã Deputada

Gláucia Brandão, que propôs, em seu coração, homenagear a Oitava Igreja nesta

noite. A nossa gratidão a todos os Deputados que apoiaram a solicitação da

Deputada Gláucia Brandão. A nossa gratidão a todos os que, na história da Oitava

Igreja, doaram seu tempo, suas orações, seus dons e talentos. Acima de tudo, a

Oitava Igreja agradece ao Deus Trino, sustentador de todas as coisas, e a Jesus

Cristo, fonte de vida da Igreja, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e

deixa uma palavra de fé e desafio para cada pessoa presente ou para os que nos

assistem agora ou lerão essas palavras. Foi Jesus quem disse: “Sou o caminho, a

verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim”. O apelo do Senhor Jesus é

este: “Vinde a mim, todos vós que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos

aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde

de coração, e achareis descanso para as vossas almas”.

Hoje é um dia de gratidão para a Oitava Igreja, mas pode ser um dia para você

começar uma vida nova, abrindo seu coração e se dispondo a seguir Jesus Cristo

como seu Senhor e salvador, em nome do qual agradecemos e abençoamos suas

vidas.

Não poderia eu, como pastor, deixar de orar por esta Casa e abençoar cada

Deputado e sua família. Convido a todos a colocarem-se de pé, a fim de fazermos

uma oração. Convido o Pastor Roberto, que trabalhou tão arduamente para que

estivéssemos aqui, que faça uma oração em favor da Assembleia Legislativa de

Minas Gerais, do nosso Governador e do nosso Estado.
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O Pastor Roberto Teixeira dos Santos - Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor

é o doador da vida, o Senhor nos encheu de criatividade e de habilidades. Muito

obrigado.

Oramos pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais; pelos Deputados, pela

Presidência, pelas famílias e pelo governo do Estado, em nome de Jesus. Pedimos

sua bênção, em nome de Jesus. Que o Senhor derrame paz nos corações, sede e

fome do Senhor! Acima de tudo, Pai, abençoa a nossa cidade e o nosso Estado, para

a glória do Senhor! Muito obrigado por este momento na tua presença. Deus, que

haja paz neste lugar e que haja idéias criativas, projetos que glorifiquem o teu santo

nome e que propaguem a justiça e a equidade nesta cidade e neste Estado, no nome

de Jesus Cristo! Amém.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coral Bendize, que, sob a regência

de Daisy Werner, interpretará as músicas “Não temereis” e “Sobre as montanhas”.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Deputado Federal Leonardo Quintão

Boa-noite. Cumprimento o meu amigo Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente

da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, neste ato representando o Exmo. Sr.

Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho; a minha irmã em Cristo, membro da

Oitava Igreja Presbiteriana, Deputada Gláucia Brandão, que muito tem honrado a

Assembleia de Minas Gerais, um exemplo de mãe, amiga e companheira; o meu

amigo e conselheiro Pastor Jeremias Pereira da Silva, nosso amado Jerê, um

exemplo de vida para nós; o Pastor Amauri Costa de Oliveira, que cuida das nossas

crianças na Igreja, a quem amamos muito; o Pastor Roberto Teixeira dos Santos,

nosso Beto, o mais alegre da Igreja, que cuida da juventude; e o Pastor Leo, aqui

presente, na pessoa do qual cumprimento todos os pastores, Amauri, Luiz Fernando,

que não está presente, Fabinho, que está viajando para o Canadá, o evangelista

Lázaro, e todos vocês, meus irmãos.

Estou muito feliz por estar aqui, por ser membro da Oitava Igreja Presbiteriana.

Quero cumprimentar minha esposa, aqui presente, Poliana, também membro da

Oitava Igreja, e minha sogra, Pastor Jeremias, a sogra mais bonita aqui presente.
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Meus irmãos, muito descontraído quero cumprimentar os funcionários da

Assembleia, do cerimonial, os que estão filmando esta reunião. Fui Deputado nesta

Casa e, graças a Deus, acredito que deixei 100% de amigos. Pastor Jeremias, estou

muito feliz por estar aqui. Quero dar o testemunho do Senhor. Mas quero, antes,

também cumprimentar meu pai, Sebastião Quintão, que se faz presente.

Meus irmãos, sou membro da Oitava Igreja Presbiteriana, e ali Deus me tem

abençoado muito, Pastor Jeremias, através da vida do senhor, dos outros pastores e

da vida dos irmãos. Isso é muito bom. Algumas vezes as pessoas me perguntam:

“Mas, Leonardo, você fala de Deus, você passa para a gente uma coisa diferente”. Há

pessoas que não conhecem Deus. E eu digo: isso é Deus. O que tenho é Deus. A

única coisa que dá paz neste mundo, a primeira é Deus, temor do Senhor Jesus.

Para entender de Deus, é preciso ler a Bíblia. E a Oitava Igreja Presbiteriana é uma

igreja bíblica. Quando vamos lá, nos cultos, na escola dominical, a palavra é bíblica,

abre-se a Bíblia, lê-se a Bíblia e medita-se através da Palavra de Deus. Isso

transforma vidas. Todos os que estão aqui tiveram a vida transformada por Jesus

Cristo. Isso é bom, não é, gente? Isso é de graça. As pessoas que estão nos

assistindo através da TV Assembleia podem ir à Oitava Presbiteriana, não podem,

Pastor Jeremias? Podem ir lá e ver esse coral maravilhoso. É gratuito. Lá não se

cobra nada. Levo as minhas crianças à Igreja, ao culto dominical das crianças, que é

de graça. Vejo as minhas crianças lá, brincando, aprendendo a Palavra de Deus,

aprendendo a ser gente.

Pastor Jeremias, minha filha mais velha, de 6 anos, já começa a fazer arte, e

quando chamo a atenção dela, ela diz: “Papai, eu não fiz isso, pode perguntar para

Jesus, papai. Eu não fiz isso. Pergunte para Jesus. Eu não fiz isso”. E onde ela

aprendeu isso? Na Igreja, no culto dominical. Aprendeu quem é Jesus, por que Jesus

morreu na cruz por nós. Isso não tem preço, gente. Olhem, sou pai, vocês que estão

nos assistindo pela na TV Assembleia procurem Deus, procurem Jesus. E a maneira

para descobrir esse Jesus que transformou a vida do Pastor Jeremias, do Pastor

Beto, da Deputada Gláucia e de muitos que estão aqui é o mesmo Jesus que está

disponível para todos nós. É o Jesus que dá paz, que liberta, que cura. É o Jesus que

transforma casamentos em que o amor esfriou. Peçam a Jesus: coloque amor em
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meu coração de novo. E ele coloca. Jesus, cura meus filhos das drogas. E ele cura.

Jesus, ajude-me na minha empresa. E ele ajuda, porque ele é vivo. Jesus é vivo, ele

está aí para abençoar, basta clamarmos, basta lermos a Bíblia, basta frequentarmos

uma casa que seja bíblica, que estude a Bíblia. E a Oitava Igreja é uma Igreja bíblica,

sou testemunha disso.

Para encerrar, parabéns a todos vocês que fazem parte da família da Oitava Igreja

Presbiteriana. Vejo aqui o presbítero Carlos Joel, um homem de Deus. Quero

também saudar o Marcos e a Solange, que fazem ali na Oitava Igreja o ministério de

casais, uma bênção na vida dos casais da Igreja; o Deputado Adalclever Lopes e a

Josiane, membros da Igreja, que ajudam no encontro de casais. Parabéns para todos

vocês. São 40 anos de muita alegria. Sou uma parte da Igreja e digo que sou feliz

porque tenho Jesus. Na minha casa reina a paz por causa de Jesus Cristo.

Deus colocou na nossa vida uma igreja abençoadora; uma igreja que é presente na

comunidade de Belo Horizonte; uma igreja que, sempre, ao falar dos homens

públicos, do Presidente Lula, do Governador Aécio Neves, do Prefeito Márcio

Lacerda, abençoa-os, porque sabe da importância deles para as nossas nações.

Nunca vi nenhum pastor na nossa Igreja falar mal de político, pelo contrário, sempre

os abençoa.

Por isso, Pastor Jeremias, com muita honra, a Assembleia Legislativa, por meio da

brilhante ideia da Deputada Gláucia Brandão, homenageia a nossa Igreja. A família

Brandão, minha gente, em 2001, comemorou, em uma solenidade realizada aqui, o

aniversário da Oitava Igreja Presbiteriana. Trata-se de uma família abençoadora para

Minas Gerais, Belo Horizonte, Ribeirão das Neves e para a Oitava Igreja

Presbiteriana.

Gláucia, parabéns! Nós a amamos muito. Parabéns a todos os membros da Oitava

Igreja Presbiteriana. É uma alegria fazer parte dessa família. Deus abençoe a todos.

Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente

Com muita alegria, cumprimento o amigo que, quando aqui passou, como Deputado

Estadual, foi meu vizinho, e agora, graças a Deus, é Deputado Federal, Leonardo

Quintão. Que Deus continue a abençoar sua trajetória de vida. Com satisfação, tenho
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a honra de conhecer pessoalmente o Pastor Jeremias e, nesta noite, ser abençoado

por Deus por meio de sua oração, que foi feita espontaneamente, o que mostra

realmente que poucos são os eleitos. O senhor bendiga a Deus porque o escolheu.

Quero também, com o coração radiante, cumprimentar a Deputada Gláucia Brandão.

É uma irmã, amiga, pessoa que estimamos e que já conhecemos há muito tempo.

Toda a família é especial, seus filhos aqui presentes - Rebeca e Rafael -, o nosso

saudoso Eduardo, que também homenageou a Igreja tempos atrás. A todos vocês,

muita luz e paz. Deputada Gláucia, que Deus continue a dar-lhe essa força

sobrenatural para que continue sua missão aqui na Terra.

Aos Revmos. Pastores Amauri Costa, Roberto Teixeira e Leo, a todos os pastores

aqui citados, quero felicitá-los e falar da alegria de estar aqui nesta homenagem com

os senhores. Recebi o convite também pela vontade de Deus. Até às 16 horas não

sabia que presidiria esta reunião.

Cumprimento também o Coral Bendize, tão bem regido pela Daisy Werner.

Parabéns pela harmonia, pela beleza e pelo entusiasmo. Tudo o que fazemos com

entusiasmo tem mais vida. Como vocês cantaram bonito! Um abraço ao Sérgio e à

Luciana, por meio dos quais cumprimento os demais membros. Deixo-lhes também o

cumprimento desta Casa. Que Jesus continue a lhes dar esse dom, pois não é

qualquer um que canta. O mesmo digo à Ilma Brescia, que cantou tão bonito o nosso

Hino Nacional. Parabéns, você abrilhantou esta solenidade e emocionou a todos nós.

Antes de começar a minha oração formal, quero reforçar o que foi cantado pelo

coral. A gente realmente não tem de temer. Foi muito bem destacado, repassado e

reprisado várias vezes: “Não temereis, porque o Senhor é o nosso pastor, e nada nos

faltará”. Eu colho desta noite essa mensagem, que levarei para a minha vida:

continuar cumprindo a vontade de Deus aqui na Terra. Porque nós, que temos um

ministério... Vejo agora o Deputado Adalclever Lopes aqui também presente. É uma

alegria, Adalclever, você também foi citado aqui como membro da Igreja. E faz muito

bem estar aqui presente. Parabéns, porque a sua presença é importante, não é,

Pastor? Nosso amigo Adalclever Lopes, grande Deputado da Casa, grande

parlamentar e grande pessoa humana.
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Mas quero dizer que ser ministro é exatamente prestar serviço. O ministério é levar

a mensagem do Evangelho. Não é, Sebastião Quintão? Sebastião é nosso querido

amigo também, pessoa extraordinária, que conhecemos pouco, mas o suficiente para

admirá-lo e respeitá-lo. Nós estamos ungidos aqui pela vontade de Deus e pela

escolha do povo, mas temos de saber que o poder mesmo vem é de Deus. É Nele

que nós temos de nos espelhar. Toda autoridade vem do Senhor. Não vamos achar

que estamos com essa bola toda; temos, sim, de adorar e louvar a este Deus que

está abençoando a Oitava Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte há 40 anos. Que Ele

continue a abençoar a todos os senhores, a iluminá-los para que continuem como

escolhidos a espalhar por aí essa semente tão extraordinária do Evangelho e da

palavra de Deus.

Agora, contarei um pouquinho da história da Igreja homenageada pelos 40 anos de

grandes frutos, de boa vida e de serviço ao povo de Deus.

É com grande satisfação que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais

homenageia a Oitava Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, por ocasião do seu 40º

aniversário de fundação, comemorado com justo orgulho por todos nós e por todos

aqueles que dela fazem parte, particularmente pelos que a viram nascer e crescer.

Organizada no dia 25/5/69, quando, com 36 pessoas votantes, foi eleito o seu

primeiro conselho e sua primeira junta diaconal, a Oitava Igreja já contava, no final

desse ano, com 166 membros, tendo como primeiro Pastor titular o Rev. Josafá

Xavier Siqueira.

Seu estatuto continha princípios basilares do presbiterianismo, como prestar culto a

Deus em espírito e verdade, pregar o Evangelho, ensinar os fiéis a guardar a doutrina

prática das escrituras do Antigo e do Novo Testamento, bem como promover a

aplicação dos princípios da fraternidade cristã.

Daquele tempo até os dias atuais, a Oitava Igreja passou por períodos difíceis,

chegou a transferir a sua sede do Bairro Floresta para o Palmares, consolidou-se e,

aí sim, expandiu-se e hoje conta com mais de 2.500 membros. Aquela Igreja que, há

40 anos, começou com 36 membros apenas, modificou ainda a sua abordagem

litúrgica, ministerial e de ação social, tornando-se conhecida e admirada no Brasil e

no exterior pela sua atuação exemplar.
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Lembremo-nos nesta oportunidade de que a Igreja Presbiteriana tem uma longa

história, que começou com a Reforma Protestante, no século XVI, na Europa.

Fundamentada principalmente na teologia de Calvino, ela tem seu nome associado à

maneira como é administrada, ou seja, por meio de presbíteros eleitos

democraticamente pelas comunidades.

Enquanto se difundia, em meio a históricos embates com a Igreja medieval, nos

países europeus, o calvinismo fazia, paralelamente, suas primeiras incursões pelo

Novo Mundo, começando, desde essa época, a plantar suas raízes no Brasil.

Em 1557, na Baía da Guanabara, um grupo de colonos franceses, enviados pelo

próprio Calvino, realizou o primeiro culto protestante no País. Contudo, por

desavenças teológicas com Villegaignon, o chefe da expedição que pretendia fundar

no Brasil a França Antártica, esses pioneiros foram presos, e quatro deles acabaram

executados.

A segunda tentativa de introdução do calvinismo no Brasil ocorreu durante a

ocupação holandesa, entre 1630 e 1654. Como a igreja oficial da Colônia era a Igreja

Reformada da Holanda, pôde-se realizar, no Nordeste do País, uma grande obra

pastoral e um notável trabalho missionário junto aos indígenas. Com a expulsão dos

holandeses, as igrejas implantadas extinguiram-se e, por um século e meio,

aproximadamente, desapareceram os vestígios do calvinismo no Brasil.

O protestantismo só pôde estabelecer-se definitivamente no País após a chegada

da família real, em 1808. Dois anos depois, um tratado assinado entre Portugal e

Inglaterra concedia liberdade religiosa aos imigrantes. Estava aberto o caminho para

a doutrina presbiteriana no Brasil. Ela surgiu entre nós graças ao pioneirismo do

reverendo norte-americano Ashbel Green Simonton, que chegou ao País em 1859 e,

em 1862, fundou a Igreja do Rio de Janeiro.

Com o tempo, o presbiterianismo foi-se expandindo pelo País e aperfeiçoando sua

estrutura, criando missões nacionais e estrangeiras e entidades voltadas para o

trabalho feminino, a juventude, a literatura e a ação social.

Continuou se aprimorando, pautando-se sempre pelos valores éticos e pela

preocupação com o contexto social do País. Hoje a Igreja Presbiteriana se destaca
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pela excelência de suas instituições educacionais, reconhecidas nos âmbitos nacional

e internacional.

No aspecto central de sua missão, o presbiterianismo é um exemplo de

organização religiosa que alia o ensinamento e o enriquecimento espiritual à função

de acolher e escutar o ser humano, cumprindo assim um papel fundamental, diante

da vida conturbada dos tempos atuais.

Por toda a sua história, por todo o seu exemplo, fundamentado nos princípios que

acabamos de enumerar, a Oitava Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte tem o

reconhecimento desta Casa como instituição da mais alta relevância para a

sociedade.

Na pessoa do Pastor Jeremias Pereira da Silva, congratulamo-nos com todos os

dirigentes e todos os membros dessa organização, pelos 40 anos de perseverança,

de dedicação à causa religiosa, de contribuição para o crescimento espiritual e social

de nossa comunidade.

Que noite maravilhosa, que homenagem justa. Muito obrigado.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 26, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas,

com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição

do dia 26/5/2009.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 30ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/5/2009

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - Questão de ordem - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Questões de ordem - Suspensão e reabertura da reunião -

Questões de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
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Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas -

Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio

Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos Gomes -

Carlos Mosconi - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró

Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos

Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim

Sawan - Getúlio Neiva - 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 - Luiz Humberto Carneiro -

Maria Lúcia Mendonça - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre

João - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy

Muniz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - 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.

Questão de Ordem

O Deputado Carlos Mosconi - Gostaria de trazer ao conhecimento desta Casa uma

nota de solidariedade que estamos enviando à Governadora do Rio Grande do Sul,

Yeda Crusius, que em nosso entendimento tem sido vítima de uma série de

acusações totalmente infundadas e descabidas. A nota, assinada por todos os

parlamentares do PSDB presentes à reunião desta noite, tem o seguinte teor, Sr.

Presidente. (- Lê:) “Nota de Solidariedade. A Governadora do Rio Grande do Sul,
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Yeda Crusius, tem sido alvo de diversas acusações de ordem política e

administrativa, que vêm pressionando seu governo e repercutindo nacionalmente.

Embora nenhuma prova cabal ou conclusiva tenha sido apresentada até o momento,

já há manifestantes nas ruas e pré-candidatos à sua sucessão que dão por encerrada

sua administração ou afirmando estar comprometido seu futuro político. Entretanto, a

bem da verdade, essa situação não pode prevalecer. Yeda Crusius é uma das mais

qualificadas políticas brasileiras, tendo passado pelo Congresso Nacional de forma

brilhante, tornando-se uma referência importante no Parlamento em função de seu

profissionalismo, seu inegável preparo intelectual, sua honradez e bom senso. Nada

ocorreu, desde então, que tenha comprometido essa avaliação. A atual Governadora

do Estado do Rio Grande do Sul, região que engrandece o Brasil, disputou uma

eleição duríssima, tendo sido eleita por seus méritos. Encontrou uma administração

comprometida e uma economia altamente deficitária, o que tem dificultado

sobremaneira sua administração, mas que já tem apresentado recuperação.

Entretanto, pior que esse quadro dramático, têm sido os golpes baixos que tem

recebido impiedosamente de seus algozes. Esta nota, portanto, vem para prestar um

testemunho, de forma clara, do nosso respeito e da nossa admiração pela

Governadora Yeda Crusius, reconhecendo suas qualidades e lamentando a situação

em que pretendem colocá-la, com a certeza de que tudo será esclarecido e nada

pesará sobre sua conduta.” Obrigado.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Questões de Ordem

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Deputados, estou surpreso em ver o

Projeto de Lei nº 3.186, do governo do Estado, tramitar em turno único. Na verdade, é

a agência homologadora de aumento de preços. Não há necessidade de uma matéria

tão polêmica como essa tramitar em regime de urgência. Para nossa surpresa, ela já

está em discussão de 1º turno. Apesar do regime de urgência, deveria ser votada em
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dois turnos; mas, por uma manobra regimental, está em turno único. Pergunto: em

quais datas se determinou que temos de votá-la em turno único? Pelo meu

entendimento e pelo Regimento, teria de ser discutida ainda amanhã, à tarde. E aí,

sim, se completariam as quatro reuniões. Entretanto ainda não há as quatro, e já a

matéria é colocada em turno único. Faço um apelo para que se suspenda a reunião.

Peça ao Líder do Governo que faça um contato com o governo para que seja retirado

o regime de urgência. Temos de sobrestar a pauta, há outras matérias importantes.

Precisamos de tempo para discutir. Amanhã uma comissão programou audiência

pública para debater sobre a agência homologadora de preços. A agência está sendo

criada para aumentar as tarifas da Copasa, apenas isso. Não vai regulamentar nada.

Há um erro de origem, constitucional, em que se cria uma taxa com característica de

imposto. Sabemos que isso é passível de discussão jurídica. Por que já está em turno

único? Há a possibilidade de um acordo com o Líder do Governo para que o regime

de urgência seja retirado amanhã, na parte da manhã, para que possamos continuar

com nossa pauta e discutir sobre a agência mais amplamente?

O Sr. Presidente - Deputado Antônio Júlio, no art. 208 do Regimento Interno consta

que o Governador do Estado poderá solicitar regime de urgência para apreciação de

projeto de sua iniciativa. No § 1º desse artigo, consta que, se a Assembleia

Legislativa não se manifestar em até 45 dias sobre o projeto, ele será incluído em

ordem do dia para discussão e votação em turno único, sobrestando-se a deliberação

quanto aos demais assuntos.

O Deputado Antônio Júlio - A interpretação do Regimento está correta, mas gostaria

que fossem lidas as datas. Quando o projeto foi recebido? Quando foi publicado?

Quando foi para a Comissão? Ele chegou à Comissão nesta semana e foi votado

meio na marra, com distribuição de avulsos e sem discussão.

O Sr. Presidente - A mensagem foi publicada no dia 3/4/2009. A data limite é o dia

22/5/2009. A partir da reunião seguinte, cumpre-se o prazo de tramitação nesta Casa.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, faço um apelo a V. Exa. para que solicite

ao Líder do Governo que retire o regime de urgência. Nós nos comprometemos a

fazer uma discussão rápida, sem travar a pauta.
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Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 5 minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Questões de Ordem

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, quero apenas dizer às pessoas que

estão nos acompanhando que a nossa solicitação teve certo embasamento político. A

reunião vai se encerrar, sob o compromisso do Líder do Governo, Deputado Mauri

Torres, de que amanhã, pela manhã, discutiremos a suspensão do regime de

urgência desse projeto. Parece que as coisas caminharão. Por isso, ficou acertado

com o Líder do Governo que, na reunião de amanhã, pela manhã, resolveremos a

questão levantada pelo nosso partido, o PMDB.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, considero bastante sensata a decisão do

Líder do Governo de tentar discutir, amanhã, junto ao Governo, a suspensão do

regime de urgência. Isso é fundamental para termos a oportunidade de discutir a

questão com mais profundidade, especialmente com os Prefeitos. O Fundo diz

respeito à autonomia dos Municípios para a questão de saneamento. Parabenizo o

Líder do Governo pela atitude. Queria também fazer um registro. Acabo de chegar de

Igarapé, onde estive com o Prefeito, o nosso amigo Calu. Estivemos na abertura da

fase regional dos Jogos Estudantis de Minas Gerais, etapa que envolveu os 10

Municípios da região metropolitana: Igarapé, São Joaquim de Bicas, Juatuba, Betim,

Contagem, Mateus Leme, Esmeraldas, Mário Campos, Sarzedo e Ibirité. Foi uma

bonita festa, no ginásio poliesportivo de Igarapé, com a presença das diversas

delegações municipais e forte participação da juventude, bem como dos Secretários

Municipais de Esporte desses Municípios, Vereadores e o representante da

Superintendência Regional de Ensino Metropolitana B. A festa mostrou que a

valorização do esporte, sobretudo do estudantil, é de fundamental importância. Foi

em clima muito festivo e de paz que tivemos também a oportunidade de assistir à

brilhante e comovente apresentação dos alunos da Apae de Igarapé, mostrando o



____________________________________________________________________________
1262

belíssimo trabalho desenvolvido por essa instituição, grande exemplo de inclusão dos

alunos na abertura dos jogos. Assistimos também aos desfiles das delegações.

Percebemos que os Jogos Estudantis de Minas Gerais são um importante

instrumento para despertar na juventude o espírito de competição, de

aperfeiçoamento, de prática desportiva, no momento em que o Brasil se prepara para

sediar a Copa do Mundo de 2014. O Brasil está entendendo que o caminho da

valorização do esporte, do investimento no esporte, propiciará ao País combater a

marginalidade e a violência urbana e integrar o jovem à prática da construção da

cidadania. Parabenizo a comissão organizadora dos Jogos Estudantis de Minas

Gerais dessa etapa regional, o Prefeito Calu e todos os que fizeram aquela

maravilhosa festa no ginásio poliesportivo da belíssima cidade de Igarapé.

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 27, 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 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/5/2009

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Eros Biondini, Carlin Moura e João Leite. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria

constante da pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. 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 aprovadas,

em turno único, cada uma por sua vez, as Propostas de Ação Legislativas nºs 657 e

700/2008 (relator: Deputado Eros Biondini), na forma de requerimento. Neste
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instante, retira-se da reunião o Deputado Eros Biondini. Após discussão e votação,

são aprovadas, em turno único, cada uma por sua vez, as Propostas de Ação

Legislativas nºs 574 e 733/2008 (relator: Deputado André Quintão); 666/2008 (relator:

Deputado Carlin Moura); 715/2008 (relator: Deputado João Leite), na forma de

requerimento, e rejeitadas, em turno único, cada uma por sua vez, as Propostas de

Ação Legislativas nºs 735 e 760/2008 (relator: Deputado João Leite). Passa-se à 3ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados requerimentos dos Deputados André Quintão em que solicita reunião de

audiência pública em homenagem aos 70 anos da Faculdade de Filosofia e Ciências

Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais - Fafich - UFMG; Eros Biondini e

Vanderlei Miranda em que solicitam reunião de audiência pública conjunta com a

Comissão de Direitos Humanos para debater a ocorrência dos casos de pedofilia no

Estado; Carlin Moura em que solicita reunião de audiência pública para apresentação

e lançamento no Estado do Projeto Cidadania e Nômades Urbanos. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini - João Leite - Maria Lúcia Mendonça.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/5/2009

Às 9h42min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Delvito Alves, Padre João, Ronaldo Magalhães, Sebastião Costa e Fábio Avelar

(substituindo o Deputado Chico Uejo, por indicação da Liderança do BPS), membros

da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Ademir Lucas.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ronaldo

Magalhães, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada

e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento
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das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:

Projetos de Lei nº 3.291, 3.292, 3.293, 3.308 e 3.313/2009 (Deputado Gilberto

Abramo); 3.300, 3.301, 3.312/2009 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 3.295, 3.296,

3.307 e 3.315/2009 (Deputado Delvito Alves); 3.299 e 3.311/2009 (Deputado Ronaldo

Magalhães); 540/2007, 3.294, 3.305, 3.309 e 3.314/2009 (Deputado Sebastião

Costa); 3.297, 3.302 e 3.304/2009 (Deputado Chico Uejo); 3.303, 3.306 e 3.310/2009

(Deputado Padre João); e 3.284 e 3.290/2009 (Deputado Sebastião Costa, 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 juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs

3.259/2009 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Padre João, em virtude de

redistribuição); 3.132 e 3.196/2009, ambos na forma do Substitutivo nº 1 (relator:

Deputado Padre João); 2.985 e 3.186/2009, ambos na forma do Substitutivo nº 1;

1.856/2007 com a Emenda nº 1; 3.269 e 3.312/2009 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro

Silva); 3.067/2009 (relator: Deputado Ronaldo Magalhães, em virtude de

redistribuição); e 3.136/2009 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Ronaldo

Magalhães). Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Sebastião Costa,

que conclui, no 1º turno, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, do Projeto de Lei nº 3.202/2009, o Presidente defere o pedido de

vista do Deputado Padre João. Os Projetos de Lei nºs 3.010 e 3.098/2009 são

retirados da pauta, atendendo-se, respectivamente, a requerimentos dos Deputados

Delvito Alves e Padre João, aprovados pela Comissão. Após discussão e votação,

são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela inconstitucionalidade,

ilegalidade e antijuridicidade dos Projetos de Lei nºs 1.260/2007 (relator: Deputado

Ronaldo Magalhães, em virtude de redistribuição); 3.198/2009 (relator: Deputado

Ademir Lucas, em virtude de redistribuição); e 3.200/2009 (relator: Deputado Ronaldo

Magalhães). Foram convertidos em diligência os Projetos de Lei nºs: 3.179/2009

(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva), à Secretaria de Estado de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento; 3.199/2009 (relator: Deputado Padre João), ao

Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor; e 3.284 e 3.290/2009 (relator:
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Deputado Sebastião Costa) e 3.300/2009 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva), à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em

turno único, cada um por sua vez, os pareceres que concluem pela

constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nºs 1.823/2007 com

a Emenda nº 1, 3.268 e 3.271/2009 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

2.953/2008, 3.276, 3.278, 3.280, 3.285, 3.287 e 3.289/2009 (relator: Deputado Ademir

Lucas, em virtude de redistribuição); 3.286/2009 (relator: Deputado Padre João);

3.262 e 3.264/2009 (relator: Deputado Padre João, em virtude de redistribuição);

3.256, 3.261, 3.274 e 3009/2009, este com a Emenda nº 1 (relator: Deputado

Sebastião Costa); e 3.265, 3.273, 3.275, 3.279 e 3.315/2009 (relator: Deputado

Delvito Alves). Os Projetos de Lei nºs 3.291, 3.293, 3.299 e 3.311/2009 foram

retirados de pauta por determinação do Presidente por não cumprirem pressupostos

regimentais. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados os requerimentos que solicitam sejam convertidos em

diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 3.266, 3.267, 3.270, 3.272, 3.281, 3.297,

3.306 e 3.308/2009; e ao DER-MG os Projetos de Lei nºs 3.260, 3.263, 3.282 e

3.310/2009. 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, 26 de maio de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Ademir Lucas - Gilberto Abramo - Padre João - Sebastião

Costa.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/5/2009

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza Cruz,

Gustavo Valadares, Célio Moreira, Tiago Ulisses e Ronaldo Magalhães, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sávio

Souza Cruz, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
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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 debater, em audiência pública, a

utilização de rochas e minerais industriais no Estado e comunica o recebimento da

seguinte correspondência: ofício do Sr. Anivaldo Antônio dos Santos Coelho,

Vereador à Câmara Municipal de Congonhas, publicado no “Diário do Legislativo” de

7/5/2009, e convite do Deputado Sebastião Helvécio, Coordenador da Comissão

Extraordinária para o Enfrentamento da Crise Econômico-Financeira Internacional,

para participar da reunião que será realizada em 26/5/2009, às 15h30min, com a

finalidade de debater o impacto da crise econômica no setor minerometalúrgico-

ferroso de Minas Gerais. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os

Srs. Luiz Antônio Fontes Castro, Superintendente de Mineração e Metalurgia da

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - Sede -, representando o

Secretário, Sr. Sérgio Alair Barroso; Ana Lúcia Guará Bezerra, Orientadora de Lavra

do 3º Distrito do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM -,

representando o Sr. Sérgio Augusto Dâmaso de Souza, Chefe dessa entidade;

Ângelo Carlos Maffei, Coordenador do Setor de Tecnologia Mineral da Fundação

Centro Tecnológico de Minas Gerais - Cetec -, representando o Presidente, Sr.

Alfredo Gontijo de Oliveira; Denize Kistemann Chiodi, Consultora do Sindicato da

Indústria Extrativista do Estado de Minas Gerais - Sindiextra -, representando o

Presidente, Sr. José Fernando Coura; Priscila Ramos Neto Viana, Assessora Jurídica

da Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais - Amig -; e Dower Alvim,

Presidente do Sindicato dos Geólogos do Estado de Minas Gerais - Singeo, que são

convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na condição de autor do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.

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.
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Sala das Comissões, 27 de maio de 2009.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Tiago Ulisses - Célio Moreira.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/5/2009

Às 10h15min, comparecem na Escola Estadual Maria da Piedade Fonseca, no

Município de Vespasiano, o Deputado Adalclever Lopes, membro da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Irani Barbosa. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e, nos

termos regimentais, dispensa a leitura da ata da reunião anterior. A Presidência

informa que a reunião se destina a discutir a queda de energia elétrica que vem

ocorrendo no período noturno no Conjunto Morro Alto, no Município de Vespasiano, e

comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr. Maurílio Pinto

Leite, Gerente de Relacionamento Comercial da Distribuição Centro da Cemig,

justificando a sua ausência na reunião. A Presidência interrompe a 1ª Parte da

reunião para ouvir os Srs. Ricard Franco Gontijo, Secretário de Planejamento do

Município de Vespasiano, representando o Sr. Carlos Moura Murta, Prefeito Municipal

de Vespasiano; Antônio Alves de Carvalho, Presidente da Câmara Municipal de

Vespasiano; André Luciano Vieira Costa, Vereador da Câmara Municipal de

Vespasiano; Iran Almeida Barbosa, Vereador da Câmara Municipal de Belo

Horizonte; Sebastião Mendes da Silva, Pastor e representante da comunidade do

Conjunto Morro Alto, no Município de Vespasiano, que são convidados a tomar

assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Irani Barbosa, 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.

Verificando a inexistência de quórum para prosseguir os trabalhos, a Presidência

agradece a presença dos convidados, dos parlamentares, 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, 26 de maio de 2009.
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Adalclever Lopes, Presidente - Délio Malheiros.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

21/5/2009

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Lafayette de Andrada, Antônio Júlio (substituindo este ao Deputado Ivair Nogueira,

por indicação da Liderança do PMDB), Fábio Avelar (substituindo o Deputado Neider

Moreira, por indicação da Liderança do BPS) e Paulo Guedes (substituindo o

Deputado Padre João, por indicação da Liderança do PT), membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e 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. Na fase de discussão do parecer em que o relator, Deputado

Délio Malheiros, conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.936/2008 no 1º turno,

na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, o Presidente

defere pedido de vista do Deputado Paulo Guedes. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 3.712, 3.713, 3.719, 3.720, 3.743 e 3.757/2009.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos dos Deputados Délio Malheiros, em que solicita a

realização de audiência pública para discutir denúncia de que policiais rodoviários

federais estariam sendo incentivados a aplicar multas em troca de benefícios; e

Sargento Rodrigues (2), em que pleiteia seja solicitado aos Comandantes da Polícia

Militar e do Corpo de Bombeiros Militar que se empenhem na regulamentação da

jornada de trabalho dos policiais e bombeiros militares e que intercedam junto ao
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Governador do Estado com o mesmo objetivo; e seja solicitado ao Vice-Governador

do Estado o encaminhamento de projeto de lei regulamentando a jornada de trabalho

dos policiais e bombeiros militares. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Deiró Marra - Elmiro Nascimento - Neider Moreira.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/5/2009

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Lúcia

Mendonça e o Deputado Sebastião Costa (substituindo este à Deputada Gláucia

Brandão, por indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão.

Está presente, também, o Deputado Délio Malheiros. Havendo número regimental, a

Presidente, Deputada Maria Lúcia Mendonça, 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 enaltecer a conquista do bicampeonato no Desafio Internacional

de Empreendedorismo, o Global Business Challenge, pelos alunos da Escola de

Formação Gerencial do Sebrae. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para

ouvir os Srs. Matheus Cotta de Carvalho, Diretor de Operações do Sebrae,

representando Afonso Maria da Rocha, Diretor Superintendente do Sebrae; e Luciano

de Assis Fagundes, Diretor Administrativo e Financeiro da Escola de Formação

Gerencial do Sebrae; Elber Sales, professor da Escola Técnica de Formação

Gerencial do Sebrae; João Pedro Malheiros, vencedor do Desafio Mundial de

Empreendedorismo em 2008; e as alunas e os alunos vencedores em 2009: Camila

Lima Viana, Izabela Andrade Guarino, Luísa Abdo Souza Ribeiro Pires, Matheus

Rigueira de Azevedo, Paulo Rodrigues Espeschite Arantes, Pedro Spolaor de Oliveira

e Gabriel Nunes Queiroz, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidente,

autora do requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais;

logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições e faz a



____________________________________________________________________________
1270

entrega das manifestações de aplauso aos alunos premiados, conforme consta nas

notas 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, 27 de maio de 2009.

Maria Lúcia Mendonça, Presidente - Carlin Moura - Dalmo Ribeiro Silva - Gláucia

Brandão - Deiró Marra.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 2.168 /2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Braulio Braz, o projeto de lei em tela tem por objetivo dar

denominação ao trecho da rodovia municipal que liga o Município de Rosário da

Limeira à BR-356.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 20/3/2008, vem a matéria a esta Comissão,

que deverá proceder ao exame preliminar dos aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art.

188, do Regimento Interno.

Em 8/4/2008, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, a

fim de obter informações sobre o referido trecho. De posse da resposta, passamos à

análise do projeto de lei.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.168/2008 tem por finalidade dar a denominação de Rodovia

Deputado Delfim Ribeiro ao trecho rodoviário que liga o Município de Rosário da

Limeira à BR-356.

Como a denominação de próprios públicos não constitui assunto de competência

privativa da União, pois não foi relacionada no art. 22 da Constituição da República,

ou do Município, por não estar prevista no art. 30 do mesmo Diploma Legal, pode ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro. De acordo com o § 1° do
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art. 25, cabe-lhe, pois, legislar sobre temas que não se enquadram na reserva

daqueles entes federativos.

Entretanto, o Estado somente pode nomear próprios e estabelecimentos que lhe

pertençam. Como o trecho que liga o Município de Rosário da Limeira à BR-356 não

integra a malha rodoviária estadual, não cabe ao Estado dar-lhe denominação.

Ressalte-se que, ainda que haja convênio entre esses entes federativos para o

Estado assumir a administração e manutenção do referido trecho, tal fato não altera

sua propriedade, que continua sendo municipal.

Em vista disso, cabe ao Município de Rosário da Limeira denominar o trecho que

lhe pertence, de acordo com o procedimento determinado em sua lei orgânica.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei n° 2.168/2008.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Ademir Lucas, relator - Gilberto Abramo - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.218/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Braulio Braz, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar denominação ao trecho de rodovia que liga a sede do Município de Espera Feliz

ao Povoado de Paraíso.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/4/2008 e encaminhada a

este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos

de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 22/4/2008, a relatoria baixou o projeto em diligência ao Diretor-Geral do

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, a

fim de que informasse se o referido trecho rodoviário possui denominação e se no

citado Município existe próprio público estadual com nome igual ao proposto.

Efetuada a diligência, passamos à análise do projeto de lei.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.218/2008 tem por escopo dar a denominação de Vereador

José Moreira Lacerda ao trecho de rodovia que liga a sede do Município de Espera

Feliz ao Povoado de Paraíso, localizado nesse Município.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União estão discriminadas no art. 22 da Constituição da República; as

que são reguladas pelo Município estão previstas no art. 30; e ao Estado membro

cabe, de acordo com o § 1° do art. 25, tratar das m atérias que não se enquadram no

campo privativo da União ou do Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União nem do Município, podendo ser objeto de

disciplinamento jurídico por parte do Estado membro.

Entretanto, o Estado somente pode nomear próprios e estabelecimentos que lhe

pertençam. O mencionado trecho, constituindo estrada vicinal que liga localidades

próximas dentro do Município de Espera Feliz, é via municipal, não integrando a

malha rodoviária estadual. Em decorrência disso, dar-lhe denominação refoge à

competência do Estado.

Cabe observar que, ainda que haja convênio entre entes federativos para o Estado

assumir a administração e manutenção do trecho, tal fato não altera sua propriedade,

que continua sendo municipal.

Em vista disso, cabe ao Município de Espera Feliz denominar o trecho, que lhe

pertence, de acordo com o procedimento determinado em sua lei orgânica.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei n° 2.218/2008.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Ademir Lucas, relator - Gilberto Abramo - Padre João.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.559/2008

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Lyra Vicentina Aterradense, com sede no Município de Luz.

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 2.559/2008 pretende declarar de utilidade pública a Lyra

Vicentina Aterradense, com sede no Município de Luz, que tem como finalidade

precípua a disseminação da arte musical.

Para a consecução de seu objetivo, a entidade promove espetáculos públicos para

entretenimento da população e participa de eventos cívicos, culturais e religiosos

nesse Município, podendo também apresentar-se em outros Municípios.

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 2.559/2008,

em turno único.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2009.

Vanderlei Jangrossi, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.246/2009

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Rinaldo, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Pró-Saúde Mental de Formiga - Aprosam -, 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
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Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme determina o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.246/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Pró-Saúde Mental de Formiga, que tem como finalidade principal a melhoria da

qualidade de vida de seus assistidos, desenvolvendo ações em diversos setores.

No cumprimento dos seus objetivos programáticos, procura fomentar estudos e

pesquisas relativos à saúde mental, com o intuito de facilitar o tratamento de

portadores de sofrimento psíquico e mental; realiza atividades sociais, ambientais,

culturais e recreativas, estimulando a integração da comunidade; firma parcerias com

outras entidades congêneres e órgãos públicos de forma a captar recursos para

realização de suas finalidades específicas.

Dessa forma, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.246/2009.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2009.

Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.247/2009

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Rinaldo, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Associação dos Apicultores de Formiga e Região - Apifor -, 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 3.247/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Apicultores de Formiga e Região, que possui como finalidade primordial apoiar a
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produção de produtos de origem apícola (mel, própolis, cera, pólen, apitoxina, etc.) e

seus derivados, visando ao fortalecimento econômico e social dos seus associados.

Na consecução de suas metas, promove cursos profissionalizantes; oferece, com o

apoio de instituições públicas e privadas, assessoramento técnico e gerencial aos

produtores rurais; mantém infraestrutura adequada à produção e à comercialização

dos produtos obtidos pelo trabalho da entidade.

Além disso, desenvolve ações voltadas à proteção da saúde da família, da

maternidade, da infância e da velhice; combate a fome e a pobreza através de

campanhas de distribuição de alimentos, roupas, agasalhos e material de construção;

conscientiza a população sobre a preservação e a defesa do meio ambiente.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.247/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2009.

Chico Uejo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.274/2009

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Corporação Musical Maestro Olivier Braga,

com sede no Município de Dom Joaquim.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o art. 103,

I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.274/2009 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Corporação Musical Maestro Olivier Braga, com sede no Município de Dom Joaquim,

entidade sem fins lucrativos, voltada para a divulgação da arte da música por meio do

incentivo às vocações musicais, especialmente no tocante à execução de

instrumentos de sopro e percussão.
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Com esse propósito, mantém uma Banda de Música e uma escola, onde ministra

aulas gratuitamente, estimulando os jovens da comunidade a se profissionalizarem

como músicos. Também promove o entretenimento da população com apresentações

musicais nos eventos cívicos, artísticos, culturais ou recreativos dos quais participa.

Em face dessas considerações, é oportuna a intenção de se conceder à

Corporação Musical Maestro Olivier Braga a pretendida declaração de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.274/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2009.

Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.276/2009

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Gomes, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado

de Minas Gerais - Federaminas -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.276/2009 pretende declarar de utilidade pública a Federação

das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais, com sede

no Município de Belo Horizonte, que possui como finalidade precípua congregar e

representar perante os poderes constituídos as associações, fundações, institutos e

organizações de qualquer natureza ligados às atividades empresariais da indústria,

do comércio e da agropecuária.

Na consecução de suas metas, promove a solidariedade e a integração de tais

entidades entre si e o intercâmbio entre elas e os demais órgãos representativos das
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atividades econômicas e sociais do Estado e do País; presta assessoria em assuntos

de natureza técnica, econômica e jurídica; realiza congressos, seminários, simpósios,

debates e conferências; participa de uma rede nacional de proteção ao crédito; cria

câmaras de conciliação, mediação e arbitragem em níveis regionais e municipais,

com as atribuições que a legislação lhes confere; e defende e reivindica, perante os

poderes públicos, os direitos e os interesses das economias mineira e nacional,

observando os princípios da propriedade privada, da livre concorrência, da

remuneração justa pelo trabalho, da legitimidade do lucro, da defesa da empresa

privada, da justiça social e da conservação do meio ambiente.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.276/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2009.

Tenente Lúcio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.278/2009

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Grupo Cultural NUC – GC.NUC –, com sede

no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme

preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.278/2009 tem por escopo declarar de utilidade pública o

Grupo Cultural NUC, com sede no Município de Belo Horizonte, que tem como

finalidades a promoção da cultura, a defesa e preservação do patrimônio histórico e

artístico, bem como o desenvolvimento de estudos e pesquisas sobre tecnologias

alternativas, produção e divulgação de informações, e conhecimentos técnicos e

científicos sobre esses temas.
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Com esses propósitos, promove projetos culturais e artísticos, bem como

programas de apoio à arte, à cultura, à assistência social, à educação, à saúde e ao

meio ambiente, visando ao desenvolvimento integral do ser humano; fomenta ações

de defesa dos direitos humanos e de voluntariado em benefício da população

carente, especialmente crianças e adolescentes; incentiva a qualificação e a

requalificação técnica e profissional, buscando a geração de trabalho e renda e o

combate à pobreza.

Em face dessas considerações, é oportuna a iniciativa de se lhe conceder a

pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.278/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2009.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.291/2009

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 do Setor Calçadista de Guaxupé,

com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/5/2009 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 3.291/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação do Setor Calçadista de Guaxupé.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 25 que as

atividades dos seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado auferir qualquer forma de receita ou provento que caracterize

atividade econômica; e no art. 34 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere e/ou de caráter filantrópico.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.291/2009.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Padre João - Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.292/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública o Instituto Cidades, com sede no Município de Ipatinga.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 7/5/2009, vem a matéria a esta Comissão

para exame preliminar dos aspectos referentes à juridicidade, constitucionalidade e

legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.292/2009 pretende declarar de utilidade pública o Instituto

Cidades, com sede no Município de Ipatinga.

Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento no Estado

sejam declaradas de utilidade pública estão discriminados no art. 1º da Lei nº 12.972,

de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o atendimento às

exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a entidade foi
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constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica e sua Diretoria

é formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 12 do seu estatuto determina que o exercício dos

cargos da diretoria, do conselho consultivo e do conselho fiscal não será remunerado;

e o art. 30 preceitua que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente

será destinado a pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei Federal nº 9.790, de

1999, e Lei Estadual nº 14.870, de 2003, que dispõem sobre a qualificação de

pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da

Sociedade Civil de Interesse Pública – Oscips –, preferencialmente que tenha o

mesmo objetivo social ou, na falta de pessoa jurídica com essas características, ao

Estado.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.292/2009.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Padre João - Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.293/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação da Feira Livre Luiza Soares – ASFLLS –,

com sede no Município de Brasilândia de Minas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/5/2009 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 3.293/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação da Feira Livre Luiza Soares, com sede no Município de Brasilândia de

Minas.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 28 que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas; e

no art. 32 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a 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 3.293/2009.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Padre João - Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.294/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Saci Clube de Serviço, com sede no Município

de Sabará.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/5/2009 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 3.294/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Saci Clube de Serviço, com sede no Município de Sabará.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 15

determina que seus dirigentes não serão remunerados, e o art. 49 prevê que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

qualificada nos termos da Lei nº 9.790, de 1999, que dispõe sobre a qualificação de

pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da

Sociedade Civil de Interesse Público – Oscips –, preferencialmente que tenha o

mesmo objetivo social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.294/2009.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ademir Lucas - Gilberto Abramo

- Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.298/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores de Capela

Nova e Região - ACMCNR -, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/5/2009 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 3.298/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Moradores de Capela Nova 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 e não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 26 que as

atividades dos seus Diretores, Conselheiros, instituidores e associados não serão

remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou

vantagem; e no art. 28 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, juridicamente constituída e

registrada nos órgãos competentes.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.298/2009.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Ademir Lucas, relator - Padre João - Gilberto Abramo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.315/2009

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Instituto de Artes Lagar, com sede no Município de Uberlândia.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.315/2009 pretende declarar de utilidade pública o Instituto de

Artes Lagar, com sede no Município de Uberlândia, o qual tem como finalidade

precípua a valorização e o desenvolvimento do ser humano.

Para a consecução de seu propósito, a entidade administra biblioteca, escola de

alfabetização e cursos profissionalizantes, para possibilitar o acesso de jovens ao

primeiro emprego e a atividades socioeducativas complementares à escola formal;

realiza reuniões com fins educativos, beneficentes e culturais, envolvendo atividades

circenses de artes cênicas, música, dança de rua, oficina de artes e trabalhos

artesanais e outras atividades culturais, objetivando a promoção da cidadania e a

inclusão social; orienta sobre saúde, educação, cultura, preservação do meio

ambiente e valores universais como direito à vida, à liberdade e à dignidade.

Além disso, promove a distribuição de alimento, vestuário e medicamentos a

moradores de rua, andarilhos e aos carentes dos bairros periféricos, encaminhando-

os, quando necessário, a entidades para reabilitação.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.315/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2009.

Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.894/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em análise dispõe sobre a

obrigatoriedade de afixação, nas proximidades das piscinas, de placa indicativa de

sua profundidade e dá outras providências.

Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu

pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

A Comissão de Segurança Pública, por sua vez, opinou pela aprovação da matéria

na forma do Substitutivo nº 1.
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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.

Fundamentação

A proposição em análise pretende tornar obrigatória a afixação de placas de

advertência nas proximidades das piscinas, contendo informações sobre a

profundidade, a permissão ou a proibição de mergulho e a necessidade de crianças

menores de 12 anos estarem acompanhadas pelos responsáveis. Segundo o autor

da proposta, o objetivo é regulamentar o uso de piscinas, visando à prevenção de

acidentes.

O projeto em pauta cria obrigação para prédios, edifícios de apartamentos, casas

residenciais e comerciais, condomínios horizontais e verticais, clubes, parques,

associações e outras entidades congêneres, particulares ou públicas, em cujas

instalações houver piscinas.

A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a medida, na forma original, é

inadequada, já que só é possível criar obrigações para os sujeitos de direito, e não

para seus objetos. Objetivando adequar o texto da proposição ao arcabouço legal,

aquela Comissão apresentou o Substitutivo nº 1, que cria obrigação para os

responsáveis pelos imóveis em que haja piscinas.

Essa Comissão entendeu ainda que exigir placas de advertência na borda de todas

as piscinas foge aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, portanto tal

advertência não foi acatada no seu Substitutivo nº 1.

A Comissão de Constituição e Justiça salientou que a matéria está inserida no rol

das competências legiferantes do Estado, não afrontando nenhuma norma relativa a

iniciativa do processo legislativo.

A Comissão de Segurança Pública destacou em seu parecer que o parlamentar

estadual encontra respaldo para legislar sobre segurança pública tanto na

Constituição Estadual quanto na Federal.

Essa Comissão salientou que a medida tem por fim propiciar mais segurança aos

usuários de piscinas, informando que grande parte dos acidentes resulta da falta de

informações básicas que deveriam ser prestadas aos frequentadores, como a

profundidade da piscina e as condições para o mergulho.
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Com relação ao aspecto financeiro e orçamentário, o comando normativo contido

na proposição não provoca nenhum impacto nas contas públicas, não provocando

despesas para os cofres públicos, porquanto disciplina relações entre particulares.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.894/2008, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2009.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Jayro Lessa - Adelmo Carneiro Leão -

Juarez Távora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.936/2008

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado, 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”.

O projeto recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do

Substitutivo nº 1.

Compete agora a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art.

102, do Regimento Interno, emitir parecer sobre o mérito da matéria.

Fundamentação

O projeto em análise permite ao Poder Executivo tomar as medidas necessárias à

transformação da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais –

Codemig – em empresa pública e dá outras providências.

Conforme já foi mencionado no parecer da Comissão de Constituição e Justiça, a

Codemig, antiga Companhia Mineradora de Minas Gerais – Comig –, recebeu essa

denominação por meio da Lei nº 14.892, de 17/12/2003. Trata-se de sociedade de

economia mista vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico.

A Codemig, nos termos da proposta, passará a funcionar como empresa pública. O

capital será unicamente público, podendo ser sócios ou cotistas não só o Estado, que

deve deter a maioria do capital social, mas também entidades da sua administração
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indireta e da administração da União e dos Municípios. O patrimônio será 100%

público, o que característica das entidades da administração indireta constituídas

como empresa pública. A entidade, com efeito, fica estruturada de forma mais

simples.

A proposta ainda define melhor as atribuições da Codemig. Se antes havia intensa

atuação na pesquisa e na lavra de minério em qualquer parte dos territórios nacional

e internacional, no beneficiamento, na industrialização, na exploração e em qualquer

outra forma de aproveitamento econômico de substância mineral, direta ou

indiretamente, também na pesquisa e na exploração de recursos hidrominerais, agora

caberá à entidade, ao lado da atribuição geral de promoção do desenvolvimento

econômico no Estado, firmar contrato ou convênio de cooperação técnica e

econômica, participar de empreendimento econômico em parceria com empresas

estatais ou privadas, contratar parceria público-privada. Poderá, também, participar

de empresa privada dos setores mineros siderúrgico e metalúrgico com a qual

mantenha parceria mineral 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.

Observa-se, com efeito, que a proposta racionaliza o funcionamento da Codemig,

merecendo todo o acatamento desta Comissão.

Cabe dizer, ao final, conforme já foi mencionado pela Comissão de Constituição e

Justiça em seu parecer para o 1º turno, que não incide no caso a norma inscrita no §

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. A proposta não só mantém o

controle do Estado sobre a Codemig, mas ainda permite que somente entidades

públicas venham a participar do capital da empresa.

Conclusão

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.936/2008 na forma

do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2009.
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Délio Malheiros, Presidente e relator - Deiró Marra - Neider Moreira - Elmiro

Nascimento.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.201/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o 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.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 4/5/2009, a proposição foi distribuída a esta

Comissão para receber parecer quanto a sua juridicidade, constitucionalidade e

legalidade conforme o art.188, combinado com o art.102, I, “a” do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em tela objetiva franquear o uso de bibliotecas instaladas em

universidades e faculdades a estudantes da rede pública de ensino, nos locais onde

esse serviço público não estiver disponível.

Segundo o projeto, caberá ao estudante fornecer a prova de estar cursando escola

pública, apresentando seu documento de estudante devidamente atualizado.

O uso das bibliotecas será franqueado também aos inscritos em concurso público

de qualquer esfera: federal, estadual ou municipal. Nesse caso, a pessoa receberá

uma credencial de acesso, que lhe permitirá utilizar a biblioteca no período

compreendido entre a inscrição e o final do processo, com a nomeação por parte do

poder público.

Visto em linhas gerais o conteúdo do projeto, cumpre analisá-lo do ponto de vista

jurídico-constitucional. A Constituição da República, assim como a Carta estadual

concederam especial atenção à educação e à cultura. Ambos os textos

constitucionais consagram a seguinte disposição: “a educação, direito de todos e

dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (art. 205 da Constituição da

República e art. 195 da Constituição estadual).
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No plano estadual, merece menção a Lei nº 11.726, de 30/12/94, que dispõe sobre

a política cultural do Estado de Minas Gerais. Tal lei dedica toda uma seção à

questão das bibliotecas, estabelecendo, em seu art. 42, que o Estado desenvolverá

ações voltadas para a dinamização das atividades das bibliotecas públicas em todo o

território mineiro, objetivando incentivar sua criação e expansão, bem como garantir a

manutenção dos serviços bibliotecários no Estado; promover a articulação

intermunicipal e interregional das bibliotecas públicas, por meio da ação das

bibliotecas-polo regionais; incentivar a informatização e promover a implantação de

novas tecnologias no armazenamento e gerenciamento de informações bibliográficas.

Na execução das ações voltadas para a consecução desses objetivos, deverão ser

observados, segundo a lei, os seguintes princípios: valorização da biblioteca como

centro de informação e cultura, ampla acessibilidade aos serviços bibliotecários,

valorização da memória e da criação cultural e busca da formação e da consolidação

do hábito da leitura.

A lei determina ainda que o Estado deve adotar medidas voltadas para a

capacitação e o aperfeiçoamento do quadro de recursos humanos das bibliotecas

públicas municipais, o repasse de recursos materiais e financeiros para a criação e a

atualização de acervos das bibliotecas públicas municipais, entre outras.

Ainda segundo a lei, tais ações e medidas devem ser coordenadas pela Secretaria

de Estado de Cultura.

Com base nessa matriz legal, foi instituído o Sistema Estadual de Bibliotecas

Públicas Municipais, coordenado pela Secretaria de Estado de Cultura, mediante a

Superintendência de Bibliotecas Públicas, com o objetivo de reunir, preservar,

organizar e divulgar um acervo informativo e literário, tornando-o disponível para a

comunidade.

As bibliotecas devem ter um acervo diversificado, incluindo literatura infanto-juvenil

e para adulto, obras de referência, obras informativas de todas as áreas do

conhecimento, jornais, revistas e materiais audiovisuais, além de reunir, preservar e

divulgar os registros de história local, com vistas a valorizar a identidade cultural da

região.
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Conforme consta do “site” da Superintendência de Bibliotecas Públicas,

praticamente todos os Municípios integram tal sistema, dispondo, portanto, de

bibliotecas públicas cujo uso é franqueado à generalidade das pessoas, observando-

se, naturalmente, as normas internas de cada instituição. Em termos quantitativos,

cumpre dizer que 861 bibliotecas compõem o cadastro do Sistema Estadual de

Bibliotecas Públicas Municipais.

Isso posto, resulta claro que o projeto, ao preconizar a liberação do uso de

bibliotecas instaladas em universidades e faculdades para estudantes da rede pública

de ensino e para inscritos em concursos públicos, condicionando tal medida à

inexistência desse serviço público na localidade, parte de uma premissa que não

encontra correspondência com a realidade fática. Desse modo, não faz sentido

acionar o aparelho legislativo do Estado para a produção de uma lei que será

inaplicável, em razão de seu descompasso com a realidade empírica.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.201/2009.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Padre João, relator - Gilberto Abramo - Ademir Lucas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.202/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A proposição em análise, de autoria do Deputado Leonardo Moreira, “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”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 4/4/2009, foi o projeto distribuído a esta

Comissão, para receber parecer quanto aos aspectos de sua juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.



____________________________________________________________________________
1291

Fundamentação

O projeto em tela pretende implementar política de incentivo fiscal com base no

ICMS para o desenvolvimento de projetos desportivos e paradesportivos. Nos termos

da proposição, até 2015 os contribuintes poderão deduzir do ICMS a ser recolhido ou

aproveitar como créditos para compensação os valores despendidos a título de

patrocínio ou doação no apoio a projetos desportivos e paradesportivos previamente

aprovados pela administração pública.

Cumpre ressaltar que tramita nesta Casa projeto de lei muito semelhante à

proposição em análise. Trata-se do Projeto de Lei nº 1.046, de 2007, que dispõe

sobre incentivos e benefícios para fomentar as atividades de caráter desportivo no

Estado e dá outras providências. Segundo este, até 2015 poderão ser deduzidos dos

tributos estaduais devidos pelo contribuinte os valores despendidos a título de

patrocínio ou doação no apoio direto a projetos desportivos e paradesportivos

previamente aprovados pelo órgão gestor do programa. O referido projeto até mesmo

já recebeu parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que apontou alguns vícios

de ordem constitucional, os quais verificamos também ocorrer no projeto em tela. Tais

vícios foram sanados com a apresentação do Substitutivo nº 1.

Passamos, então, à análise do projeto.

A Constituição Federal, ao dispor sobre a matéria, atribui ao Estado o dever de

fomentar as práticas desportivas formais e não formais, observados a autonomia das

entidades desportivas; a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária

do desporto educacional e, em casos específicos, do desporto de alto rendimento; o

tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional, a proteção e

o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional, conforme se evidencia

da disposição constante no art. 217 daquele diploma constitucional.

A Carta mineira, por seu turno, ao dispor sobre o desporto e o lazer, em seu art.

218, assegura que o Estado garantirá, por intermédio da rede oficial de ensino e em

colaboração com entidades desportivas, a promoção, o estímulo, a orientação e o

apoio à prática e à difusão da educação física e do desporto formal e não formal.

Nesse contexto, esta Casa editou a Lei nº 15.457, em 12/1/2005, instituindo a

política estadual do desporto, com o objetivo de promover, estimular, orientar e apoiar
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as práticas desportivas formais e informais, conforme preconiza o art. 1º da referida

norma jurídica.

Foi também aprovada nesta Assembleia Legislativa a Lei nº 16.318, de 11/8/2006,

que contém matéria de mesma natureza do projeto em análise, na medida em que

dispõe sobre a concessão de desconto para pagamento de crédito tributário relativo

ao ICMS inscrito em dívida ativa até 31/10/2007, com o objetivo de estimular a

realização de projetos desportivos no Estado, nas condições especificadas.

Em que pese à brilhante iniciativa do autor do projeto, algumas questões impedem

que a proposição venha a tramitar nesta Casa, nos moldes propostos.

Deve ser considerado, em primeiro lugar, que a Constituição da República

dispensou tratamento diferenciado ao ICMS no que tange à concessão de benefícios

fiscais. O art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição da República estabelece que cabe a

lei complementar regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do

Distrito Federal, benefícios fiscais relacionados ao ICMS serão concedidos. Na falta

da lei complementar referida, segundo o comando contido no art. 34, § 8º, do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias da Carta Federal, prevalece a norma

constante na Lei Complementar nº 24, de 1975, que estabelece que todo benefício

fiscal referente ao ICMS depende, sempre, de prévia aprovação em convênio a ser

celebrado pelos Estados e pelo Distrito Federal, o que praticamente inviabiliza a

adoção das medidas cogitadas no projeto em análise.

Por outro lado, a Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000 - Lei de Responsabilidade

Fiscal -, determina que a proposta de concessão ou ampliação de incentivo ou

benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita esteja

acompanhada da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que

deve iniciar sua vigência e nos dois exercícios seguintes. Além disso, o proponente

deverá demonstrar que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei

orçamentária ou que a proposta está acompanhada de medidas de compensação,

por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da

base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

Tendo em vista que o projeto em análise veicula matéria que implica renúncia de

receita e estando ele desacompanhado das medidas previstas na Lei de
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Responsabilidade Fiscal, entendemos ser pertinente a apresentação do Substitutivo

nº 1, para corrigir as distorções verificadas. O substitutivo promove alterações na

mencionada Lei nº 16.318, de modo a incorporar a ela disposições do projeto em

análise que apresentam alguma inovação e não constituem afronta a princípios

constitucionais e legais. Isso porque a referida lei também versa sobre desconto para

pagamento de créditos relativos ao ICMS como estímulo à realização de projetos

desportivos no Estado, restringindo o incentivo apenas aos créditos tributários

inscritos em dívida ativa.

Ressaltamos que a receita proveniente da dívida ativa é classificada como Outras

Receitas Correntes, e não como Receita Tributária, de modo que a concessão do

benefício fiscal com base nela não depara com os óbices de natureza constitucional e

legal anteriormente mencionados. Ademais, vale lembrar que a instituição de

mecanismos dessa natureza tem como resultado imediato a recuperação de valores

que sequer constam no orçamento do Estado como receita tributária.

Faz-se necessário tecer algumas considerações sobre os motivos, a par dos já

apontados, que impedem a inclusão de alguns dispositivos do projeto em análise no

texto da Lei nº 16.318.

Primeiramente, cumpre destacar que as disposições constantes no art. 4º e seus §§

1º e 2º promovem um detalhamento excessivo da ação executiva, não se

coadunando com o caráter de abstração e generalidade da lei. Assim, as disposições

que cuidam da aprovação de projetos pelo órgão técnico competente do Executivo

devem ser veiculadas em sede regulamentar, e não em lei, de modo que não

acarretem o engessamento das atividades do Poder Executivo.

Quanto aos §§ 2º e 3º do citado artigo, optamos por alterar o art. 8º da Lei nº

16.318, de forma que as situações previstas no projeto estejam abarcadas na nova

redação.

No que se refere ao disposto no art. 6º da proposição, entendemos que todas as

hipóteses trazidas em seu texto configuram utilização do benefício previsto na lei

mediante fraude ou dolo, pelo que já estão abrangidas pelo art. 10 da Lei nº 16.318.
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Por último, no que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, não há

nada que impeça a tramitação da proposta nesta Casa, já que inexiste norma

instituidora de iniciativa legislativa privativa nesse sentido.

A matéria se insere no domínio da competência legislativa estadual, conforme

estabelece o inciso I do art. 24 da Constituição da República, segundo o qual

compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre

direito tributário.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.202/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 16.318, de 11 de agosto de 2006, que dispõe sobre a concessão de

desconto para pagamento de crédito tributário inscrito em dívida ativa com o objetivo

de estimular a realização de projetos desportivos no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 16.318, de 11 de agosto de 2006, fica acrescido do

seguinte parágrafo único:

“Art. 1º - (...)

Parágrafo único - Aplicam-se as disposições contidas nesta lei aos projetos

paradesportivos.”.

Art. 2º - O art. 3º da Lei nº 16.318, de 2006, fica acrescido do seguinte § 2º,

passando seu parágrafo único a vigorar como § 1º:

“Art. 3° - (...)

§ 2º - Serão incentivados, preferencialmente, projetos na área do desporto social.”.

Art. 3º - Os arts. 8º e 9º da Lei nº 16.318, de 2006, passam a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 8º - É vedada a concessão do incentivo previsto nesta lei a projetos em que

seja beneficiário o próprio sujeito passivo incentivador ou seus sócios bem como

pessoas jurídicas a ele vinculadas.
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Parágrafo único - A vedação estabelecida no ‘caput’ estende-se aos ascendentes,

aos descendentes até terceiro grau, aos colaterais até terceiro grau e ao cônjuge ou

companheiro do sujeito passivo ou de seus sócios.

Art. 9º - Na divulgação de projeto financiado nos termos desta lei, constará menção

ao apoio institucional do Estado por meio da citação do número da lei e do uso do

ícone representativo da bandeira de Minas Gerais, além de mensagem alusiva à

educação fiscal, nos termos de regulamento.”.

Art. 4º - Fica acrescido à Lei nº 16.318, de 2006, o seguinte art. 13-A:

“Art. 13-A - Os recursos captados em decorrência do incentivo previsto nesta lei

serão divulgados mensalmente, na internet, com o respectivo demonstrativo de

origem e destino, nos termos de regulamento.”.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ademir Lucas - Gilberto Abramo

- Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.316/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 358/2009, o Governador do Estado solicita o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.780/2006, de sua autoria, que tem por

objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Caldas o imóvel que

especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/5/2009 e encaminhada a

esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.316/2009 tem por escopo conferir a necessária autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Caldas imóvel

constituído de terreno com área de 10.000m², situado no lugar denominado Pedra

Branca, nesse Município, e registrado sob o nº 11.745, a fls. 217 do Livro 3-N, no
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Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Caldas. O referido imóvel foi

incorporado ao patrimônio do Estado em 1947 por doação de particulares.

O art. 18 da Constituição mineira exige a autorização legislativa para a alienação de

imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas para

licitações e contratos da administração pública, exige, além da referida autorização, a

subordinação do contrato ao atendimento do interesse público. Essa exigência está

plenamente atendida com a finalidade expressa no parágrafo único do art. 1º do

projeto, pois o imóvel se destina ao funcionamento do Centro Comunitário do Bairro

Pedra Branca.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição determina que o

bem reverterá ao patrimônio do Estado, se, no prazo de cinco anos contados da

lavratura da escritura pública de doação, não for utilizado com a finalidade estipulada.

Diante dessas considerações, não há impedimento à tramitação do projeto de lei

em análise.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.316/2009.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Delvito Alves - Chico Uejo.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 26/5/2009, as seguintes comunicações:

Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento do Sr. Emílio Haddad

Filho, ocorrido em 24/5/2009, em Belo Horizonte. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento do Sr. Leonardo da Silva

Araújo, ocorrido em 16/5/2009, em Belo Horizonte. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2009

ATAS

ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 27/5/2009

Presidência dos Deputados Doutor Viana e Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata -

Correspondência: Mensagens nºs 363 e 364/2009 (encaminhando solicitação de

retirada do regime de urgência para o Projeto de Lei nº 3.186/2009 e o Projeto de Lei

nº 3.384/2009, respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.385 a

3.388/2009 - Requerimentos nºs 3.918 a 3.930/2009 - Requerimentos do Deputado

Irani Barbosa (3) - Comunicações: Comunicações das Comissões de Meio Ambiente,

de Segurança Pública, de Administração Pública e de Política Agropecuária - Registro

de presença - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Célio Moreira, Ademir

Lucas, Weliton Prado, Wander Borges e Jayro Lessa - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do Sr. Presidente - Comunicação da

Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento

do Deputado Irani Barbosa; deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos

do Deputado Irani Barbosa (2); aprovação - Requerimento do Deputado Ademir

Lucas; deferimento; discurso do Deputado Carlos Mosconi - Requerimento do

Deputado Domingos Sávio; deferimento; discurso do Deputado Domingos Sávio -

Requerimento do Deputado Padre João; deferimento; discurso do Deputado Padre

João - Requerimento do Deputado Almir Paraca; deferimento; discurso do Deputado

Almir Paraca - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro

Leão - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio

Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos
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Gomes - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró

Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Durval

Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Gil Pereira - Gilberto

Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair

Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Leonardo

Moreira - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo

Guedes - Pinduca Ferreira - Rosângela Reis - 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 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 Dalmo Ribeiro Silva, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:

“MENSAGEM Nº 363/2009*

Belo Horizonte, 27 de maio de 2009.

Senhor Presidente,

Venho, por meio desta, solicitar a Vossa Excelência seja retirada do Projeto de Lei

nº 3.186/2009, que dispõe sobre a criação da Agência Reguladora de Serviços de

Saneamento Básico do Estado de Minas Gerais - ARAS-MG - e dá outras

providências, a solicitação de apreciação em regime de urgência.
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Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência a manifestação do meu elevado apreço e

distinta consideração.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.”

- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.186/2009.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 364/2009*

Belo Horizonte, 27 de maio de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa egrégia

Assembleia Legislativa, projeto de lei anexo que dispõe sobre isenção de tributos

estaduais vinculados à realização, no Estado, da Copa das Confederações da FIFA

de 2013 e da Copa do Mundo FIFA de 2014.

Por entender relevante e para melhor compreensão do conteúdo do projeto, faço

anexar a Exposição de Motivos elaborada pelo Secretário de Estado de Fazenda.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter aos seus

nobres pares o expediente anexo.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Belo Horizonte, em de de 2009.

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Minas Gerais,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência minuta de anteprojeto de lei

dispondo sobre concessão de desonerações tributárias necessárias ao cumprimento

das garantias exigidas pela Fédération Internationale de Football Association (FIFA),

com vistas à escolha de Belo Horizonte como Cidade Sede da Copa das

Confederações da FIFA de 2013 e da Copa do Mundo da FIFA de 2014.

O benefício tributário proposto consiste em isenção, até 31 de dezembro de 2014,

dos seguintes tributos:

I - ITCD - Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens

ou Direitos;
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II - IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores; e

III - taxas.

É importante salientar que o prazo final para que todas as leis necessárias estejam

em vigor é 30 de junho de 2009, conforme informado pelo Comitê Organizador

Brasileiro Copa do Mundo FIFA 2014, motivo pelo qual sugerimos que Vossa

Excelência requeira o regime de urgência para a tramitação do presente Projeto de

Lei perante a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Na oportunidade, reiteramos os protestos de elevada estima e consideração.

Simão Cirineu Dias, Secretário de Estado de Fazenda.

PROJETO DE LEI Nº 3.384/2009

Concede isenção tributária vinculada à realização da Copa das Confederações da

FIFA de 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014.

Art. 1º - Ficam isentas dos seguintes tributos estaduais, na forma e nas condições

previstas em regulamento, as pessoas jurídicas indicadas no art. 2º, desde que os

respectivos fatos geradores estejam vinculados à realização, no Estado, das

competições Copa das Confederações da FIFA de 2013 e Copa do Mundo da FIFA

de 2014:

I – ITCD – Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens

ou Direitos;

II – IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores; e

III – taxas, inclusive as previstas no art. 4º da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, consideram-se:

I – FIFA – Fédération Internationale de Football Association –, associação suíça de

direito privado, entidade mundial que regula o esporte de futebol de associação,

abrangendo toda e qualquer pessoa jurídica, domiciliada ou não no Brasil, de cujo

capital total e votante detenha ao menos 99% (noventa e nove por cento);

II – CBF – Confederação Brasileira de Futebol –, associação nacional de futebol no

Brasil, entidade de direito privado, reconhecida pela FIFA;

III – competições – a Copa das Confederações da FIFA de 2013 e a Copa do

Mundo da FIFA de 2014;
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IV – LOC – Copa do Mundo FIFA 2014 – Comitê Organizador Brasileiro Ltda.,

pessoa jurídica brasileira de direito privado constituída com o objetivo de produzir e

sediar as competições, reconhecida pela FIFA, abrangendo toda e qualquer pessoa

jurídica de cujo capital total e votante o LOC detenha ao menos 99% (noventa e nove

por cento);

V – Evento – as competições e toda e qualquer atividade ou evento relacionado,

direta ou indiretamente, às competições, oficialmente organizado, chancelado,

patrocinado ou apoiado pela FIFA, pelo LOC ou pela CBF, incluindo, sem limitação,

os seguintes:

a) os congressos da FIFA, banquetes, cerimônias de abertura, encerramento,

premiação e outras cerimônias, sorteio preliminar, final e quaisquer outros sorteios,

qualquer lançamento de mascote e outras atividades de lançamento;

b) quaisquer seminários, reuniões, conferências, “workshops” e coletivas de

imprensa;

c) quaisquer atividades culturais, em particular concertos, exibições, apresentações,

espetáculos ou outras expressões culturais, assim como os projetos Football for Hope

– Futebol pela Esperança – ou projetos similares de caridade;

d) quaisquer partidas de futebol e sessões de treino; e

e) quaisquer outras atividades que a FIFA considere relevantes para a realização,

organização, preparação, “marketing”, divulgação, promoção ou encerramento das

competições;

VI – Confederações FIFA – as seguintes confederações:

a) Confederação Asiática de Futebol – Asian Football Confederation – AFC –;

b) Confederação Africana de Futebol – Confédération Africaine de Football – CAF –;

c) Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe – Confederation

of North, Central American and Caribbean Association Football – CONCACAF –;

d) Confederação Sul-Americana de Futebol – Confederación Sudamericana de

Fútbol – CONMEBOL –;

e) Confederação de Futebol da Oceania – Oceania Football Confederation – OFC –;

e
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f) União das Associações Européias de Futebol – Union des Associations

Européennes de Football – UEFA –;

VII – Associações Membro da FIFA – quaisquer associações nacionais de futebol,

oficialmente afiliadas à FIFA, participando ou não de uma ou de ambas as

competições;

VIII – Emissora Fonte da FIFA – qualquer pessoa jurídica licenciada pela FIFA ou

por esta nomeada com base em qualquer outra relação contratual, para produzir o

sinal e o conteúdo audiovisual básicos ou complementares dos eventos com o

objetivo de distribuição no Brasil e no exterior para os detentores de direitos de mídia;

IX – Prestadores de Serviços da FIFA – as seguintes pessoas jurídicas licenciadas

pela FIFA ou por esta nomeadas com base em qualquer outra relação contratual, em

relação à organização e produção dos eventos:

a) Coordenadores da FIFA na gestão de acomodações – um ou mais

coordenadores gerais com obrigações de criar, ampliar, administrar, intermediar ou

revender quaisquer inventários de quartos de hotéis, escritórios e outras instalações a

serem disponibilizados por diversos fornecedores de acomodações;

b) Coordenadores da FIFA na gestão de serviços de transporte – um ou mais

coordenadores gerais com obrigações de criar, ampliar, administrar, intermediar ou

revender quaisquer serviços de transporte oferecidos por diversos prestadores de

serviços de transporte;

c) Coordenadores da FIFA na gestão de programação de operadores de turismo –

um ou mais coordenadores gerais com obrigações de administrar a programação dos

operadores de turismo estipulada pela FIFA, bem como selecionar, nomear ou

licenciar pessoas jurídicas para vender pacotes de viagem, serviços de acomodação

ou produtos em conjunto com qualquer direito de comparecer a um evento;

d) Fornecedores da FIFA de serviços de hospitalidade – um ou mais fornecedores

de serviços com obrigações de produzir, administrar ou vender pacotes de serviços

ou produtos de hospitalidade fornecidos no interior ou exterior dos locais dos eventos,

em conjunto com qualquer direito de comparecer a um evento;

e) Coordenadores da FIFA na gestão dos estoques de ingressos – um ou mais

coordenadores gerais com obrigações de produzir, administrar ou vender qualquer
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direito de comparecer a um evento, bem como de administrar a alocação de

ingressos na forma determinada pela FIFA ou assegurar e dar cumprimento a

qualquer direito da FIFA relativo aos ingressos;

f) Fornecedores da FIFA para soluções de tecnologia da informação – um ou mais

coordenadores gerais ou fornecedores com obrigações de desenvolver, administrar,

implementar, operar, manter ou entregar os componentes de tecnologia da

informação, sejam de “hardware” ou de “software”, especificamente desenvolvidos

para a FIFA e relacionados à organização e realização dos eventos; ou

g) Prestadores de serviços ou fornecedores – pessoas fornecedoras de bens ou

serviços necessários para os eventos, desde que contratualmente a FIFA assuma ao

menos os custos, incluindo quaisquer tributos, necessários para a prestação de tais

serviços ou para o fornecimento de tais bens; e

X – Parceiros Comerciais da FIFA – quaisquer pessoas jurídicas licenciadas pela

FIFA ou por esta nomeadas com base em qualquer outra relação contratual, em

relação aos eventos, bem como os seus subcontratados, com atividades relacionadas

aos eventos.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos de 1º

de janeiro de 2011 até 31 de dezembro de 2014.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do Sr. Sérgio Antônio de Resende, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.570/2009, do Deputado

Weliton Prado.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, prestando informações

relativas ao Projeto de Lei nº 3.243/2009, em atenção a pedido da Comissão de

Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.243/2009.)

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, encaminhando, em

atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, relatório dos investimentos em obras

realizadas no Estado, no período de janeiro a março de 2009. (- À Comissão de
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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 (2), prestando informações

relativas aos Requerimentos n°s 3.521 e 3.532/2009,  do Deputado Weliton Prado .

Da Sra. Adriana Veiga Aranha, Chefe de Gabinete do Ministério do

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, comunicando a visita do Sr. Patrus

Ananias, Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, aos

Municípios de Ipatinga, Betim, Ouro Preto e Contagem nas datas que menciona.

Da Sra. Eunice Maria Mendes, Presidente da Câmara Municipal de Araguari,

pedindo providências para a inserção do Município de Araguari no circuito do projeto

Parlamento Jovem e para a realização de audiência pública nesse Município com

vistas ao aprimoramento do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG.

Do Sr. Gilson de Souza Mattos, Presidente da Câmara Municipal de Bicas,

encaminhando moção de apoio à Defensoria Pública do Estado no que diz respeito a

sua estruturação. (- À Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Anderson de Vasconcelos Chaves, Superintendente Regional da Companhia

de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paranaíba, informando a

liberação de recursos financeiros referentes ao convênio firmado entre essa

Companhia e o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais. (-

À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição

Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil, prestando

informações relativas ao Projeto de Lei nº 3.216/2009, em atenção a pedido da

Comissão de Justiça. (- Anexem-se o ofício e a nota técnica ao respectivo projeto de

lei.)

Da Sra. Raquel Elizabete de Souza Santos, Subsecretária de Desenvolvimento da

Educação Básica da Secretaria de Educação, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 3.705/2009, da Comissão de Educação .

Do Sr. Jairo Cruz Moreira, Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.052/2008, da Comissão de

Defesa do Consumidor.
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Da Sra. Isabel Cordélia Rodrigues Cunha, Diretora de Funcionamento Escolar da

Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Contagem, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 3.706/2009, da Comissã o de Educação.

Do Sr. Hélio Cesar da Silva, Presidente da Associação dos Subtenentes e

Sargentos da Polícia Militar, solicitando manifestação de apoio desta Casa à

aprovação da Proposta de Emenda à Constituição Federal nº 356/2009.

Do Sr. Durleno Barbosa de Rezende, Coordenador Estadual da Associação

Brasileira de Shopping Centers, informando a impossibilidade de comparecimento,

pelas razões que menciona, a audiência pública da Comissão de Defesa do

Consumidor. (- À Comissão de Defesa do Consumidor.)

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 3.385/2009

Declara de utilidade a Associação São Joanense da Cidadania pela Vida, com sede

no Município de São João del-Rei.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação São Joanense da

Cidadania pela Vida, com sede no Município de São João del-Rei.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de maio de 2009.

Almir Paraca

Justificação: Com o objetivo precípuo de fomentar o desenvolvimento social e

econômico no Município de São João del-Rei, a Associação São Joanense da

Cidadania pela Vida presta relevantes serviços àquela comunidade na valorização da

vida e no combate à fome e à pobreza.

Buscando a proteção, especialmente, de gestantes, crianças e idosos, angaria

recursos financeiros para construção ou reforma de moradias, aquisição de

medicamentos, vestuário e alimentação para as famílias mais necessitadas; executa
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programas voltados para a assistência material, social, educacional e de saúde;

reivindica perante as autoridades públicas melhorias para a qualidade de vida dos

mais necessitados.

Diante dessas considerações, esperamos contar com o apoio dos nobres pares à

aprovação deste projeto de lei, que pretende declarar de utilidade pública a

Associação São Joanense da Cidadania pela Vida.

- 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 3.386/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos de Camanducaia - Artecam

- com sede no Município de Camanducaia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Artesãos de

Camanducaia - Artecam -, com sede no Município de Camanducaia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de maio de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Associação dos Artesãos de Camanducaia - Artecam -, com sede no

Município de Camanducaia, em pleno funcionamento desde 6/3/2006, é uma

associação sem fins lucrativos e com duração por tempo indeterminado.

A entidade tem por finalidade a prestação de quaisquer serviços que possam

contribuir para o fomento e a racionalização das explorações artesanais e das

manufaturas caseiras e melhorar as condições de vida de seus associados.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades assistenciais, tendo em vista que ela atende

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.
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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 3.387/2009

Declara de utilidade pública a Associação sem Fins Lucrativos de Usuários

Contínuos de Remédios Indicados - Adruc-RC -, com sede no Município de Resende

Costa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação sem Fins Lucrativos de

Usuários Contínuos de Remédios Indicados - Adruc-RC -, com sede no Município de

Resende Costa.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de maio de 2009.

Domingos Sávio

Justificação: A Associação sem Fins Lucrativos de Usuários Contínuos de

Remédios Indicados - Adruc-RC -, com sede no Município de Resende Costa, é uma

entidade civil sem fins lucrativos. Tem entre suas finalidades precípuas representar os

associados na aquisição de medicamentos a preços mais acessíveis, fazer doações

quando possível e promover integralmente a pessoa humana.

Ademais, está em pleno funcionamento há mais de um ano e sua Diretoria é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração

de utilidade pública estadual.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação dessa

proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.388/2009

Declara de utilidade pública a Casa de Auxílio e Fraternidade Olhos da Luz, com

sede no Município de Sabará.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa de Auxílio e Fraternidade Olhos

da Luz, com sede no Município de Sabará.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de maio de 2009.

Antônio Júlio

Justificação: A Casa de Auxílio e Fraternidade Olhos da Luz, com sede no

Município de Sabará, é associação sem fins lucrativos, de duração indeterminada,

que tem por finalidade precípua a promoção de atividades de cunho assistencial.

A entidade encontra-se em pleno e regular funcionamento desde 14/1/2002,

cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais. A sua diretoria é composta por

pessoas de reconhecida idoneidade, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Assim, por atender o projeto as exigências legais, contamos com o apoio dos pares

à sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 3.918/2009, do Deputado Almir Paraca, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os Srs. Hélio da Gama e Silva, Coordenador de Integração e

Desenvolvimento da Cidadania da Defensoria Pública do Estado, Júlio César Alves,

Coordenador da Rede Favela em Minas Gerais, e a Sra. Miracy Barbosa de Souza

Gustin, Coordenadora do Programa Polos de Cidadania, da UFMG, pela idealização,

implementação e inauguração da primeira estrutura de atendimento do Projeto Casa

da Cidadania. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 3.919/2009, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Coração de Jesus pelo transcurso do

aniversário de emancipação desse Município. (- À Comissão de Assuntos

Municipais.)
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Nº 3.920/2009, do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Conselho Metropolitano de Belo Horizonte da Sociedade

São Vicente de Paulo pela comemoração dos 90 anos de existência. (- À Comissão

do Trabalho.)

Nº 3.921/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Fio Brasil Tecelagem pelo recebimento do prêmio Top

100 de artesanato, concedido pelo Sebrae.

Nº 3.922/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Cooperativa Mariense de Artesanato pelo recebimento

do prêmio Top 100 de artesanato, concedido pelo Sebrae. (- Distribuídos à Comissão

de Turismo.)

Nº 3.923/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Igreja Presbiteriana Independente de Borda da Mata

pela comemoração de seu 140º aniversário de organização. (- À Comissão de

Cultura.)

Nº 3.924/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sindicato da Indústria da Construção Pesada no

Estado de Minas Gerais pela eleição de sua nova Diretoria. (- À Comissão de

Turismo.)

Nº 3.925/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Escola Estadual Coronel Adelino Castelo Branco por sua

reinauguração, bem como pelo transcurso de seu 45º aniversário de funcionamento.

(- À Comissão de Educação.)

Nº 3.926/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhadas ao Secretário Municipal de Defesa Social de Contagem e ao

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem cópias

das notas taquigráficas que menciona e pedido de providências para averiguar

denúncia de supostas apreensões irregulares de veículos nesse Município. (- À

Comissão de Transporte.)

Nº 3.927/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada à Corregedoria do Tribunal de Justiça cópia das notas taquigráficas da
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reunião que menciona e pedido de providências para apurar denúncia de suposta

fraude envolvendo o 3º Cartório de Ofício de Notas de Sete Lagoas.

Nº 3.928/2009, da Comissão de Administração Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Vice-Governador do Estado pedido de providências para que

encaminhe a esta Casa projeto de lei regulamentando a jornada de trabalho dos

policiais e bombeiros militares.

Nº 3.929/2009, da Comissão de Administração Pública, em que solicita seja

encaminhado aos Comandantes da PMMG e do Corpo de Bombeiros Militar pedido

de providências para que se empenham junto ao Governador do Estado e às

instituições atinentes com vistas à regulamentação, em lei, da jornada de trabalho dos

policiais e bombeiros militares.

Nº 3.930/2009, Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Meio Ambiente pedido de providências para a adoção das medidas que

menciona, relacionadas à estocagem provisória de resíduos sólidos.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado Irani Barbosa (3).

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Meio

Ambiente, de Segurança Pública, de Administração Pública e de Política

Agropecuária.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra e agradece, com muita alegria, a

presença, nas galerias, de alunos de Direito da Faculdade Universo; desejo que todos

tenham uma boa estada nesta Assembleia. Vir à Assembleia Legislativa é uma forma

de incentivo a vocês. A Presidência registra com muita alegria, a presença, em

Plenário, do Sr. Pompílio de Lourdes Canavez, Prefeito Municipal da querida Alfenas.

Quero também relatar, para conhecimento de todos, a satisfação de todos nós, da

Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a homenagem, no Senado, ontem, por

indicação do Instituto Brasileiro de Pesquisa Legislativa, ao nosso colega Eros

Biondini. Um projeto dele estava entre os 150 melhores projetos legislativos do Brasil,

motivo pelo qual ele foi permiado com a Medalha do Mérito Legislativo por relevância

social. Seu projeto manda afixar quadro de vacinação obrigatória nos prédios dos
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postos de saúde, dos hospitais, em todos os prédios públicos da rede de saúde do

nosso Estado. Parabéns Eros, por esse grande feito.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Célio Moreira.

O Deputado Célio Moreira* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

público que nos acompanha das galerias e pela TV Assembleia, há um tempo de

plantar e um tempo de colher. Essa deveria ser a lógica a mover a vida, mas ela não

se aplica a uma categoria: a dos aposentados e pensionistas deste país, que tinham

a defesa intransigente do candidato Lula quando este ansiava pela Presidência. O

então candidato chegou a prometer que, quando estivesse no poder, faria com que os

aposentados tivessem vida digna; garantiu que seu governo proporcionaria aos

nossos aposentados e pensionistas um padrão de vida como o da Europa, onde os

idosos têm o privilégio de circular de um país a outro, com qualidade de vida decente.

Mas o vento parece ter levado não apenas as palavras, mas também os ideais do

Presidente, que vem urdindo nos bastidores todo tipo de artimanha para impedir a

instauração no País de uma política que venha, já com considerável atraso, corrigir as

injustiças impostas à categoria, em sua maioria tão sofrida. Enquanto nossos

aposentados e pensionistas empobrecem, grandes empreendimentos são erguidos

em paraísos tropicais no Norte brasileiro, para acolher europeus que aqui podem vir

desfrutar uma terceira idade saudável, cheia de energia, de dólares e de euros.

Ontem, na sessão plenária em que deveria ter sido votado veto do Presidente à

proposta que reajustou todas as aposentadorias, em 2006, com o mesmo índice de

correção do salário mínimo, nada foi decidido. A votação foi adiada para o dia 8 de

julho.

Relembrando, em 2006, o governo concedeu reajuste de 5% para os benefícios

acima de um salário mínimo, mas a Câmara dos Deputados elevou o índice para

16,67%, igualando o reajuste ao concedido ao salário mínimo na época, o que

provocou o veto do Presidente Lula, com o argumento de que o governo não tem

como arcar com os custos.

O que é gratificante observar em todo este contexto é o exemplo de determinação e

coragem que nossos aposentados e pensionistas vêm demonstrando em sua luta
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quase solitária contra a política impositiva do governo federal, que quer lançá-los em

um abismo financeiro sem precedente. Destemidos, com bravura, esses irmãos que

já deram sua contribuição para o País, acreditando na sinceridade do propósito da

instituição INSS, estão indo à luta. E cerca de mil aposentados e pensionistas

ocuparam o Plenário da Câmara dos Deputados para pressionar os parlamentares a

derrubar o veto do Presidente, e ameaçaram dormir nas galerias. Depois de

negociada uma nova data para a votação do veto, entre o Senador Paulo Paim e o

Presidente da Casa, Deputado Michel Temer, é que abandonaram o posto. Mas

deixam claro que querem mais: que Deputados e Senadores coloquem em pauta

outros projetos, entre eles o que extingue o fator previdenciário e o que equipara o

reajuste de todos os benefícios da Previdência Social ao salário mínimo. Trata-se de

uma luta difícil, porque, desde que os projetos que beneficiam os aposentados foram

retirados da gaveta do Senado e aprovados, o governo e seus asseclas vêm

articulando a obstrução de todas as tentativas de recuperar os salários dos

aposentados, com alegação de que elevariam demais os gastos com a

aposentadoria.

A rejeição de um veto presidencial, é bom que se lembre, exige o voto de três

quintos dos parlamentares de cada Casa, em votação secreta, com Deputados e

Senadores juntos. Paim reivindica a votação do Projeto de Lei nº 1, de 2007, que

institui uma política de recomposição do salário mínimo até 2011, baseada no

crescimento real de acordo com o PIB de dois anos atrás. O projeto recebeu no

Senado emenda que estende o reajuste aos benefícios previdenciários. Como o

governo não aceita a proposta, o projeto não tem andamento.

No País das MPs, a cada ano é editada uma medida provisória para tratar do

salário mínimo. O Presidente da Casa comprometeu-se a colocar o projeto em

votação na primeira ou na terceira semana de junho, em um intervalo de MPs que

trancam a pauta. Embora saibamos que o mundo vive um momento de declínio

financeiro e que o Brasil foi atingido em cheio pela marolinha, refletida já em

demissões em massa em setores importantes da economia, não há dúvida de que é

este o momento de pressionarmos os partidos políticos para que eles orientem suas
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bancadas na Câmara a aprovar os projetos que recuperam os ganhos dos

aposentados.

E a categoria tem também que continuar mobilizada, manifestando sua indignação,

porque as eleições virão e nossos parlamentares federais precisam saber que

perderão votos se forem contrários aos aposentados - tanto os Deputados Federais

quanto os Senadores. Eles perderão votos se não caminharem ao lado dos

aposentados.

A questão dos idosos diz respeito a direitos humanos e a saúde pública. Nossa

gente precisa ter condições de viver com dignidade. Não podemos aceitar o

argumento de que a extinção do fator previdenciário traria desequilíbrio aos

investimentos do País.

Sabemos que a maior pressão fiscal sobre o Orçamento da União não é feita pelos

gastos sociais, mas pelo pagamento de juros e serviços da dívida pública, que

consome cerca de 36% do PIB brasileiro. Os aposentados têm contra si não apenas o

governo, que procura manipular suas bases para votarem contra os projetos.

Posicionamento igual têm também entidades patronais, que protestam principalmente

contra a extinção do fator previdenciário, com o argumento de que cria o risco de

queda nos investimentos. O novo cálculo proposto para a aposentadoria prevê a

soma do tempo de contribuição com a idade. Essa soma, Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, deve atingir 85 anos para as mulheres e 95 anos para os homens. Se o cidadão

tem 65 anos, terá que ter 30 de contribuição para alcançar a aposentadoria integral.

Há também a argumentação de economistas de que o fator previdenciário, nos

moldes em que é aplicado, reduziu em R$10.000.000.000,00 os gastos do INSS nos

últimos sete anos e de que seu fim provocaria o desabamento dos investimentos

públicos, especialmente no setor de transportes.

Como veem, os três projetos que beneficiam os aposentados têm gerado grande

polêmica, especialmente porque o governo teme aumento de gastos e consequente

prejuízo aos cofres públicos. A aprovação das propostas que tramitam no Congresso

sobre aposentados levaria o governo a desembolsar o equivalente a um quarto, 25%,

do PIB. Não foi à toa que, quando o Senado aprovou os projetos do Senador Paulo

Paim, a equipe econômica do governo entrou em pânico. Não é justo, no entanto, que
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os aposentados continuem pagando uma conta que não é deles. Não é aceitável que,

depois de contribuírem sobre um número “x” de salários mínimos, tenham agora de

ver seus ganhos achatados dia a dia. Isso para proteger a economia de um País que

demonstra, cotidianamente, que não sabe gastar.

Portanto, meus amigos, minhas amigas, colegas, Deputado Eros Biondini, é

imperioso que nós, políticos, e os aposentados nos mobilizemos em torno dessa

questão. Precisamos ir das palavras às ações. Proponho hoje neste Plenário que, em

8 de julho, os aposentados de Minas, os filhos de aposentados, as esposas e as

companheiras de aposentados se juntem em uma grande mobilização contra a

manutenção desse veto do Presidente. Vamos fazer barulho, mostrar nosso

descontentamento nesta Casa, na Praça das Bandeiras. Vamos dar nosso grito de

basta. Convido também as ONGs, as associações de aposentados, os conselhos, a

Sociedade São Vicente de Paulo, a qual desempenha importante papel na acolhida

aos nossos idosos, a se somarem ao grito em favor dos nossos idosos.

Quero pedir a todos os parlamentares representantes dos segmentos católicos,

evangélicos e espíritas desta Casa que movimentem suas igrejas para que apoiem e

participem dessa mobilização. Além disso, aos padres e pastores, às professoras e

aos professores que também trabalhem nessa mobilização, tendo em mente que

essa não é apenas a luta de uma classe e de um segmento da sociedade, mas de

todos nós.

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, com Diretoras de escola e aposentados já

discutimos em audiência pública nesta Casa, e voltaremos a discutir, a questão do

salário dos aposentados da educação.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Deputado Célio Moreira, quero

parabenizá-lo por essa reflexão. V. Exa. está nos remetendo a uma reflexão muito

séria. O Parlamento mineiro, por meio de várias ações e comissões, tem por

obrigação postular, reivindicar, refletir e cobrar da Câmara Federal ações mais

eficazes para os aposentados e os idosos.

Quando se fala em idosos, Deputado Célio Moreira, em Brasília há toda essa

dificuldade e má vontade para resgatar o direito de todos. Todavia, em Minas Gerais

temos uma diferente ação. Hoje, no Palácio da Liberdade, assistimos, ao lado de V.
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Exa., a um dos mais importantes encontros que realmente bate no coração de cada

um. O Governador lançou oficialmente o projeto Energia do Bem, favorecendo e

garantindo efetivamente uma qualidade de vida digna para os aposentados e os

idosos que necessitam permanecer ao longo do seu tempo e da sua vida nos nossos

asilos e abrigos.

Parabenizo V. Exa. pelo pronunciamento, que é muito importante, mas a

manifestação é ainda muito mais, pois temos de nos unir, cobrar, ir a Brasília, fazer

com que, acima de tudo, a voz do aposentado e do idoso seja ouvida e respeitada

principalmente pelo governo federal. Estarei com V. Exa. neste movimento.

O Deputado Célio Moreira* - Muito obrigado. Para concluir, Sr. Presidente, como

representante da Assembleia Legislativa no Conselho do Idoso, gostaria de trazer-lhe

uma reivindicação, que aliás foi apresentada na legislatura passada, quando V. Exa.

presidia a Frente Parlamentar dos Idosos. Solicitam, mais uma vez, a nós, Deputados

desta Casa, assim como a V. Exa., que nos mobilizemos a fim de que essa Frente os

ajude nessa empreitada. Quero estender esse convite aos estudantes que deixaram

marca neste país e, com sua garra, retiraram do poder um Presidente da República.

Esses jovens estão convidados a engrossar esse movimento que sacrifica os seus

pais, tios e avós. É importante que tenhamos em mente que o destino de todos -

aliás, se tivermos sorte para viver para isso - será a aposentadoria. Portanto, a

democratização da aposentadoria é uma bandeira de todos nós. Espero que o dia 8

de julho seja uma data positiva no calendário das ações públicas, seja o dia do “não”

à prepotência econômica e o dia do “sim” à dignidade do aposentado, que não quer

brindes, vales nem assistencialismo do governo, mas sim o que é seu por direito e

justiça. E nós, representantes do povo mineiro, precisamos nos fazer ouvir também

na bancada federal, junto aos representantes deste Estado, para alertá-los de que é

preciso agir agora, a qualquer preço. Nossos aposentados não podem mais esperar,

por isso é preciso que o Presidente Lula mostre que não sabe apenas arrecadar. A

desigualdade social pode ser reparada também com uma política justa, e não esta

que sentencia os nossos idosos à miséria. Está feito o meu convite, Sr. Presidente:

no dia 8 de julho vamos mostrar nossa solidariedade e respeito aos aposentados

deste país. Muito obrigado.
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* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ademir Lucas.

O Deputado Ademir Lucas - Sr. Presidente e Srs. Deputados, inicialmente gostaria

de aderir à manifestação da Presidência feita aos alunos da Faculdade Universo que

se encontram nas galerias e destacar, em meu nome e no do Deputado Elmiro

Nascimento, a presença entre nós do Prefeito de Lagamar, o Sr. Ari Batista, eleito e

reeleito, demonstração do acerto de sua administração através do reconhecimento do

povo dessa cidade. Deixo o meu abraço e, em especial, o do Deputado Elmiro

Nascimento ao Prefeito Ari Batista, de Lagamar.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, alguns assuntos nos trazem a esta tribuna, e o

primeiro deles é de muito pesar. Neste final de semana, a política mineira e a

Assembleia Legislativa ficaram empobrecidas com a morte do ex-Deputado Emílio

Haddad Filho. Ele sofria de uma doença insidiosa e, depois de internado em um

hospital da cidade, veio a falecer neste domingo, tendo seu corpo sido velado no

Salão Nobre desta Assembleia, lugar que ele tanto honrou. Emílio Haddad nasceu em

Oliveira, era advogado e professor, foi Deputado por três mandatos e Vereador em

sua cidade natal no período de 1962 a 1966. Exerceu três mandatos na Assembleia

de Minas com enorme brilhantismo - sou testemunha disso - entre 1967 e 1983. Foi

eleito Deputado pelo MDB e chegou a assumir o cargo de 4º-Secretário da Mesa. Ele

era irmão do grande ex-Ministro Paulo Haddad, um dos maiores economistas e

cabeças pensantes deste país. Emilinho deixou viúva Maria Emília Mitre Haddad,

com quem convivemos também nesta Casa, pois estava à frente de um grande

trabalho social, e mais três filhos: Júnia, Emílio e Michel. Convivi com o Deputado

Emílio Haddad Filho nesta Assembleia. Ele era um dos mais notáveis e brilhantes

Deputados, além de grande articulador político. Logo após a instalação do regime

militar, surgiram dois partidos, MDB e Arena. É evidente que, tanto no MDB, que era

de oposição, quanto na Arena, que era de governo e sustentava o governo militar,

ainda havia o resquício, o rescaldo dos partidos que anteriormente existiam, como a

UDN, o PSD e um pouco do PTB e do PR. Mas, de forma mais destacada, conviviam

nitidamente as duas facções ligadas ao MDB e Arena.
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Lembro-me de que, quando cheguei aqui para o primeiro mandato, Emilinho

Haddad, já em seu terceiro mandato, fazia parte de uma grande geração de

articuladores. Como os Deputados, ex-pessedistas, José Luiz Baccarini e Genésio

Bernardino, que foi Presidente desta Casa e também um grande líder. Dentro do

próprio MDB, com a ala udenista, liderada por Dalton Canabrava, que também foi

Presidente desta Casa e grande líder político, havia uma convivência sadia e uma

disputa leal. Lembro-me também de que Emílio Haddad disputou, no princípio do

mandato, a liderança com o também saudoso Deputado Sérgio Olavo Costa, de Juiz

de Fora, brilhante e notável Deputado, com uma presença de espírito extraordinária,

e foi eleito líder da Bancada do então MDB nesta Casa. Emílio Haddad soube fazer

com que esta Assembleia tivesse momentos gloriosos, honrou os seus eleitores com

três grandes mandatos nesta Casa, além de ter sido Vereador no Município de

Oliveira. Na política de Oliveira, Emílio Haddad sempre foi notável, presente,

entusiasmado e procurava levar benefícios para sua região, durante um mandato

extraordinário. O que mais me marcou foi sua combatividade nesta Casa, seu

compromisso com a verdade e seu entusiasmo. Sinto muita saudade do Deputado

Emílio Haddad desde que ele voltou para Oliveira, deixando o seu mandato. E agora

que nos deixou de forma definitiva, fica patenteado aqui o nosso reconhecimento pelo

político notável que foi e a saudade que deixa entre nós, seus ex-colegas da

Assembleia e outros parlamentares, funcionários, jornalistas e demais pessoas com

as quais ele tinha fino trato. Era uma pessoa extraordinária. Então deixo consignada

aqui a nossa saudade e o nosso sentimento pelo passamento do Deputado Emílio

Haddad. O nosso abraço de pêsames e solidariedade à viúva; aos seus filhos, já

citados; ao seu irmão, Ministro Paulo Haddad, e a todos os cidadãos de Oliveira, que

tiveram no Emílio um grande representante - podem orgulhar-se disso - nesta

Assembleia Legislativa.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Prezado amigo e ilustre Deputado

Ademir Lucas, quero unir-me a V. Exa. nesta manifestação. Já me inscrevi para

também manifestar-me. Ainda ontem tentei fazer a minha inscrição, mas já havia

esgotado o limite de inscrições. Quero unir-me na manifestação de pesar, de saudade

e de louvor a esse grande homem público e trazer o meu testemunho. Emílio Haddad
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tem uma história escrita com garra, luta e dignidade e que contribuiu, de forma

definitiva, para a construção da democracia em Minas Gerais e no Brasil. Ele também

honrou a nossa querida Oliveira no cenário político. No início da sua trajetória, ainda

Deputado, Emílio Haddad teve como cabo eleitoral o meu pai, em São Tiago, que já o

admirava. Ele representava Oliveira e região, de onde eu vim. Depois, já maduro,

homem vivido, experiente, realizado - podemos dizer assim -, tomou uma decisão que

surpreendeu muitas pessoas, mas que, de alguma forma, era o retrato do seu espírito

lutador: candidatou-se a Prefeito de Oliveira. Estive ao seu lado admirando a sua

garra. Naquela ocasião, ele já havia tido o prenúncio de algumas dificuldades em

relação a sua saúde física, mas o seu espírito mantinha o vigor de uma criança, de

um jovem sonhador. Pude estar ao seu lado - esse é o testemunho que quero dar -

nos seus últimos embates políticos, nas eleições passadas, o que o fez com amor à

Oliveira e com um entusiasmo de causar inveja e servir de exemplo para os jovens

que estão aí.

Como eu disse, ele era um homem realizado, um Deputado com vários mandatos e

uma história construída com dignidade, seriedade e competência. Por que quis ser

Prefeito de Oliveira? Pelo brilho do seu olhar, o entusiasmo da sua fala, percebíamos

com clareza a paixão que tinha pela cidade e o amor à vida pública feita com ética,

luta, dedicação ao próximo. Quis o destino que ele se fosse logo após o último

embate. De alguma forma, isso mostra uma personalidade forte, vigorosa, e como os

verdadeiros políticos como Emílio Haddad agem, ou seja, não por interesse de

construir patrimônio, não por um poder momentâneo, porque era um homem

realizado, em idade avançada. O sonho, a vontade de servir é que move os

verdadeiros políticos. Por isso, fica aqui a saudade, o louvor, a homenagem a esse

grande mineiro e oliveirense que foi e sempre será referência para nós, Dr. Emílio

Haddad. Cumprimento V. Exa., que foi seu colega no Parlamento e sabe dar o seu

testemunho, pela convivência que tiveram. Muito obrigado.

O Deputado Ademir Lucas - Agradeço ao Deputado Domingos Sávio. Mais que um

aparte, V. Exa. deu um testemunho, já que milita na mesma área política do saudoso

Deputado Emílio Haddad Filho. Deixamos aqui o nosso reconhecimento a esse

político. Morreu o homem, mas fica a sua brilhante história para aqueles que seguem
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a sua caminhada. Sr. Presidente, Srs. Deputados, deixo patenteada a nossa

homenagem ao Deputado Emílio Hadad Filho pelo seu passamento. Sua vida foi

profícua em benefício do povo de Oliveira, da sua região e do Estado.

Aproveito os minutos que me restam, Sr. Presidente, para fazer dois comentários. O

primeiro é que encaminhamos à Mesa um projeto de lei para que as empresas que

contraírem empréstimos, financiamentos do BDMG sejam compelidas, por meio de

contrato, a preservar o nível de emprego ao receberem os recursos. Estamos

passando por um momento de dificuldades e sabemos que o financiamento do BDMG

e, no âmbito nacional, o do BNDES são oriundos de recursos públicos. É importante,

pois, que haja uma amarração nos contratos. Não basta financiamento com juros

baixos, empréstimos privilegiados. É preciso preocupar-se com a questão social.

Portanto, apresentamos um projeto de lei para que o BDMG, ao conceder

financiamentos, investimentos em atividade produtiva, consigne no contrato a

garantia da preservação do nível de emprego. Assim, as empresas beneficiárias não

poderão causar dano social como o desemprego. Creio que essa proposta seja

importante e ajudará muito o trabalhador mineiro. As empresas que recorrerem ao

BDMG saberão que haverá recursos subsidiados, mas terão de garantir o nível de

emprego dos trabalhadores.

O outro comentário, Sr. Presidente, é que na última segunda-feira estivemos na

próspera e progressista cidade de Paraopeba, onde acompanhamos o jovem Prefeito

Marcelo Uberaba, que exerce seu primeiro mandato e está entusiasmado. É um líder

regional que deverá marcar presença na política de Minas Gerais. Estivemos também

com o Secretário de Ação Social Januse Rodrigues e outros participando da

importante solenidade de entrega de diplomas aos formandos nos cursos de operador

de empilhadeira, de bombeiros e de eletricistas.

Também vimos que a atual administração de Paraopeba, apesar da queda na

arrecadação, em poucos meses tem trabalhado pelo bem da cidade. Tem comprado

remédios para a farmácia da Prefeitura que estava sem estoque, tem recuperado a

frota de máquinas e veículos que estavam sucateados, tem recuperado as estradas

vicinais que não tinham manutenção há mais de cinco anos, tem feito a operação

tapa-buraco, assinou convênios de mais de R$1.000.000,00 com o governo do
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Estado, visando, sobretudo, à área social e tem investindo também no Hospital São

Vicente de Paulo. O Prefeito está mantendo em funcionamento todos os programas

de assistência social, com a distribuição de leite, cestas básicas e suplementação

alimentar. Além disso, Sr. Presidente, num momento como este, de dificuldades, o

Prefeito de Paraopeba já conseguiu conceder uma recomposição salarial de 5,83%

para os servidores municipais.

Portanto, quero deixar consignado três assuntos: o principal, a saudade do

Deputado Emílio Haddad; a apresentação desse projeto de lei que faz com que o

financiamento do BDMG garanta o emprego dos trabalhadores dessas empresas que

foram beneficiadas; e o justo destaque à administração do Prefeito Marcelo Uberaba,

de Paraopeba, que está fazendo um grande trabalho administrativo e social. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Gostaria de saudar a todos e a todas. Primeiramente

não poderia deixar de ressaltar a alegria do Bloco PT-PCdoB desta Casa, do PMDB,

de forma muito especial do Deputado Antônio Júlio, pela grande vitória que

obtivemos. Conseguimos fazer com que o governo retirasse o pedido de urgência do

projeto que tramita na Casa e que, segundo o governo, cria a agência de água,

esgoto e saneamento. Sabemos que é uma agência tarifária, e não de saneamento;

uma agência que tem como objetivo homologar decisões do governo. Ou seja, é a

raposa tomando conta do galinheiro, com o único objetivo de aumentar os valores das

tarifas da Copasa. Até o momento, conseguimos impedir os aumentos na Justiça.

Então foi retirado pelo governo o pedido de tramitação em regime de urgência.

Vamos realizar uma audiência pública às 15 horas, com a presença do Pompilio, de

outros Prefeitos e do Promotor Antônio Baeta, a quem gostaria de dar os parabéns,

mais uma vez.

O assunto que gostaríamos de tratar na tarde de hoje é realmente muito sério e, por

isso, chamo a atenção de todos os parlamentares desta Casa. O primeiro ponto é a

polêmica da centralização dos serviços da Cemig e o pregão para locação de

veículos.
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É uma questão muito séria, e apresentarei aqui dados oficiais do “Diário do

Executivo” - depois explicarei ponto por ponto. Foi publicada no dia 19, mas está

valendo a partir do dia 15, uma licitação. Está aqui: “Pregão eletrônico com o objetivo

de contratação dos serviços de locação e gestão”. É um pregão presencial com

objetivo de locação e gestão de 1.193 veículos automotores. Sabem qual é o valor?

São R$147.000.000,00. Se a Cemig fizesse a compra desses veículos, o valor

máximo seria R$60.000.000,00, ou seja, mais de R$90.000.000,00 estão saindo do

bolso do contribuinte mineiro e indo para o ralo. É muito dinheiro.

E temos tudo para acreditar que essa licitação está sendo direcionada. Vários

aspectos nos levam a isso. Primeiro, o número da capacidade técnica é exagerado:

716. Em 10 dias, seria praticamente impossível uma empresa cumprir todas as

determinações, e o edital foi publicado no dia 19, com validade a partir do dia 15. O

pregão presencial será no dia 29 de maio. Portanto, há toda uma suspeita de que

esse edital está sendo direcionado. Exporei agora todos os dados comprovando os

pontos que estou colocando. Além disso, há a questão da centralização da Cemig - e

apresentamos um projeto nesta Casa para a realização de uma audiência pública,

pois pode acontecer a extinção de cargos e a transferência de funcionários do interior

para a Capital mineira.

Outra medida da Cemig que nos preocupa é a terceirização dos veículos utilizados

pela empresa e da assistência técnica e manutenção dos automóveis. Desde 2007

isso acontece. A história é antiga. Esse edital vem sendo impugnado desde aquela

época, pois editais como esse são direcionados a favorecer determinadas empresas.

Algumas foram até denunciadas, e seus proprietários e sócios foram parar na cadeia.

Está aqui: “Desde 2007, a Cemig tenta finalizar uma licitação para contratação de

serviços de locação de gestão de 1.193 veículos de carga e de passageiros. Esses

veículos seriam para o atendimento das necessidades de transporte da empresa em

todo o Estado de Minas, Municípios vizinhos e outros Estados em casos

excepcionais. Os editais vêm sofrendo impugnações e recursos, inclusive com

encaminhamentos ao Tribunal de Contas devido a diversos problemas apresentados

e critérios excludentes que impedem que um número maior de empresas participem.

Da maneira que está, esse prazo, com um número exagerado da capacidade técnica
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- 716 -, praticamente exclui todas as empresas, pois somente aquela que está por

dentro do edital e sabe o que vai acontecer possui toda documentação na mão. Este

ano, ela tentou finalizar a licitação, e o vencedor foi o grupo paulista Júlio Simões

Transporte e Serviços Ltda. - o mesmo que foi denunciado e que está sendo

investigado em diversos Estados por crimes de fraudes, direcionamento de editais e

corrupção ativa. O valor de referência para o pregão eletrônico era de

R$116.000.000,00, mas o consórcio formado pelas empresas LM e o grupo Júlio

Simões Transportes chegou a oferecer uma quantia de R$142.000.000,00 para

prestar o serviço, fazendo a Cemig, então, um aditivo ao valor. Ocorre que o conselho

administrativo da empresa não homologou a decisão, e a licitação foi novamente

cancelada. Na época em que a licitação foi cancelada, dois executivos da empresa

Júlio Simões haviam sido detidos na Bahia por suspeitas de integrarem uma

organização que teria direcionado o edital em Salvador para compra de 191 viaturas

da Polícia Militar. Durante as investigações realizadas na Bahia, foram levantados

indícios de suposta fraude cometida também na concorrência pública em Minas para

aquisição e gestão de 831 viaturas da Polícia Militar.

Segundo o Secretário de Segurança Pública da Bahia, um dos Diretores da

empresa confirmou que, em Minas Gerais, o processo também foi fraudado, segundo

noticiou o jornal “O Tempo” em 15 e 20/3/2009. “Havia uma conversa sobre essa

possibilidade e, questionado, ele, Jaime Sica, Diretor do grupo Júlio Simões,

confirmou que, em Minas Gerais, o processo também foi fraudado." Palavras do

Secretário de Segurança Pública da Bahia, César Nunes. Tudo se encontra

comprovado e documentado.

A empresa também é alvo de acusações em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio

Grande do Sul. A Cemig já lançou o novo edital no dia 15 de maio e, para a nossa

surpresa, a empresa insiste na locação de veículos, ou seja, na terceirização da frota

e da prestação da assistência técnica e da manutenção com valores muito altos.

Tudo isso foi publicado no “Minas Gerais” do dia 19, e a sessão da realização do

pregão será no dia 29 de maio, no valor de R$147.000.000,00. Quais são os motivos

para não defender a locação de veículos? Primeiro, a Cemig tem oficinas e

profissionais no interior, em suas regionais e na sede para a assistência técnica e
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serviços de manutenção da frota de veículos. Tem todos os profissionais: mecânicos

especializados, engenheiros mecânicos. Então por que a necessidade de fazer essa

locação por três anos, no valor de R$147.000.000,00, sendo que a Cemig poderia

comprar esses veículos por um valor de, no máximo, R$60.000.000,00. Portanto faria

uma economia de R$90.000.000,00 se fosse feita a compra dos veículos. E a Cemig

já tem os mecânicos, então poderia colocar no edital um período de garantia que

seria dado pela empresa que vendesse os veículos. Hoje, ao comprar um carro da

Renault, temos três anos de garantia. A Cemig pode ainda fazer um pregão e depois

vender esses veículos, fazendo uma grande economia para o povo mineiro. Portanto

não dá para justificar.

Para que a população que está nos ouvindo tenha uma ideia, trata-se de uma

licitação para alugar 1.193 veículos por três anos, no valor de R$147.000.000,00. No

entanto, se a Cemig comprar esses veículos, isso ficará, no máximo, em

R$60.000.000,00. Então o valor para locar fica quase três vezes mais que o valor que

a Cemig gastaria para comprá-los. E o que ela vai fazer com os servidores, os

profissionais que já trabalham lá, os mecânicos, os engenheiros mecânicos, todo um

corpo técnico preparado para fazer a manutenção dos veículos. Depois de dois ou

três anos, se a Cemig comprar esses veículos, ela poderá vendê-los, e a economia

para o Estado poderá ser muito grande.

Como apresentado, na Cemig há engenheiros mecânicos, eletricistas, técnicos para

a manutenção dos acessórios dos carros, e outros profissionais ligados a esses

serviços. O que será feito desses profissionais? A Cemig vai ignorar todo o custo que

teve com o treinamento e a especialização desses trabalhadores? Qual é a garantia

da manutenção dos empregos desses funcionários? Não há garantia nenhuma. É

preciso lembrar que o número de trabalhadores da Cemig tem diminuído ao longo dos

anos, especialmente com a problemática da terceirização e sem o limite dos serviços,

que não garante a eficiência da prestação dos serviços, considerada uma prática

ilegal pelo Ministério Público e pelo Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais. A

redução brusca no quadro de pessoal já provocou a extinção de 7 mil postos de

trabalho. Atualmente a empresa possui 10.200 trabalhadores, convivendo com o risco
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real do plano de demissão, que visa apenas à redução de custo e ao aumento dos

lucros.

E a questão mais séria é o mau uso dos recursos públicos, o direcionamento da

licitação. Entrando em contato com especialistas da área, tivemos a informação de

que, por no máximo R$60.000.000,00, a Cemig faria uma compra, e não uma

locação. Então repito, a Cemig compraria todos os 1.193 veículos previstos no edital.

Com essa medida, ela vai gastar R$147.000.000,00 para locar 1.193 veículos por três

anos. Se a Cemig, em vez de locar, comprasse - porque com a locação a frota não

será dela -, ficaria quase três vezes mais barato. Há lógica em uma coisa dessas? O

edital está direcionado por 716 pontos técnicos, e é praticamente impossível qualquer

empresa cumprir todos esses pressupostos. Fica claro, então, o direcionamento da

licitação.

Para aquisição e gestão de 831 viaturas, em um contrato com a Júlio Simões

Transportes e Serviços Ltda., a Cemig gastou R$56.000.000,00. Para a compra de

300 veículos a mais, o acréscimo seria pequeno. Então já temos esse exemplo de

contrato celebrado no passado para a compra de viaturas da Polícia Militar.

O contrato de licitação baiano, vencido pela mesma empresa, Júlio Simões

Transporte e Serviços Ltda., no valor de R$32.000.000,00, está sendo investigado na

Bahia e prevê a compra de 191 viaturas para a Secretaria de Segurança Pública do

Estado. Em Minas Gerais, o valor do contrato firmado é 175% mais alto. Na Bahia os

Diretores foram presos, foram para a cadeia, e admitiram as irregularidades.

Disseram ainda que aqui, em Minas Gerais, houve irregularidades também. Foram

R$56.000.000,00 para a aquisição de 831 viaturas. Na época do processo licitatório,

foram feitas várias denúncias na Justiça sobre o possível descumprimento do edital,

que envolvia, aliás, o grupo de vencedores da licitação, que está sendo investigado

em outros Estados.

Há outra questão: o governo de Minas não está priorizando os investimentos para a

nossa região. O edital não prioriza as nossas empresas, cometendo o mesmo erro do

governo do Estado na compra das viaturas para a Polícia Militar. Poderia gerar

emprego e renda aqui, dentro do Estado, mas isso não está acontecendo.
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Aliás, uma questão muito séria é a visita técnica exigida em edital. Trata-se de

questão fundamental ao credenciamento, à participação na licitação. O que

aconteceu em todos os outros processos licitatórios não está presente nos processos

de agora. Isso é mais um motivo que leva a crer que houve direcionamento para

beneficiar, mais uma vez, o grupo Júlio Simões, que foi alvo de várias auditorias,

denúncias e investigações.

Tenho aqui várias matérias de jornais. Fica aqui nossa denúncia. Acompanharemos

esse caso, pois o consumidor, a população de Minas Gerais não pode ser lesada.

Creio que o governo do Estado não tem conhecimento desse assunto. É preciso que

ele tome providências, o mais rápido possível, a fim de cancelar esse edital

direcionado, pois isso realmente é um abuso, um grande prejuízo para a população

de Minas. Mais uma vez, repito: trata-se de edital direcionado, no valor de

R$147.000.000,00 para alocar 1.193 veículos por três anos. Se fosse para comprar, o

valor ficaria em, no máximo, R$60.000.000,00.

Gostaria de deixar meus agradecimentos e meu posicionamento. Solicitamos que o

governo tome providências para cancelar esse processo licitatório viciado e

direcionado, que fere a honra do cidadão mineiro.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wander Borges.

O Deputado Wander Borges - Sr. Presidente, Srs. Deputados, telespectadores da

TV Assembleia, volto a esta tribuna para relembrar, sobretudo, o assunto que diz

respeito à BR-381.

Na semana próxima passada, estivemos em Brasília, com o Vice-Presidente da

República, numa reunião ampliada com mais 50 moradores e parentes das vítimas do

acidente de Caeté. O Vice-Presidente foi muito solícito. Logo ligou para o Ministro

Alfredo Nascimento, que também nos recebeu na parte da tarde, com alguns

Deputados Federais de Minas Gerais. A conversa se estendeu, prevalecendo o

debate acerca das necessidades urgentes e prementes de melhoria da BR-381. No

dia seguinte, morreram mais duas pessoas naquela rodovia. Consequentemente,

essa nossa luta deve continuar.
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Foi definida pelo Ministério a instalação de 17 radares ao longo da rodovia, já com

alguns trechos determinados: Km 430, Km 434, Km 4,8, Km 439, Km 350, entre Nova

Era e Bela Vista de Minas, etc. Todavia queremos reivindicar a instalação desses

radares a partir do trecho compreendido entre o Km 454 e o Km 449, que corta o Rio

das Velhas, próximo ao chamado Campo do Ica, até a região de Santa Luzia, no

Bairro Bom Destino, passando pelos Bairros Borba Gato, Amélia Moreira, Borges, etc.

Sabemos que essa solução não atende às necessidades daqueles que transitam por

aquela rodovia. Obviamente a instalação dos radares trará um pouco de segurança

para os moradores ao longo da rodovia, mas o que realmente queremos é a

duplicação do trecho, sobretudo entre Belo Horizonte e João Monlevade. Esses

radares serão instalados a partir de julho, e fica a grande pergunta: tendo em vista ser

aquela uma rodovia extremamente movimentada, com fluxo muito intenso de

veículos, esses radares com redução de velocidade não causarão grandes

congestionamentos, que terão como consequencia novos acidentes?

Vamos continuar com o firme propósito de trazer a esta tribuna, a esta Casa, o

problema da BR-381. Parece um paradoxo. Essa rodovia, que praticamente

transporta a maioria e expressiva economia de Minas Gerais, ainda não recebeu os

benefícios necessários. Fizeram um recapeamento, com recursos da ordem de

R$400.000.000,00, em alguns trechos ao longo dessa rodovia. Entretanto a

duplicação efetivamente não aconteceu. Parece que assinarão agora os projetos.

Queremos que os Deputados desta Casa continuem vigilantes. Continuaremos a

cobrar providências do DNIT, do Ministério dos Transportes, enfim, de todos os

órgãos, para que essa duplicação possa ocorrer o mais breve possível.

O Deputado Irani Barbosa (em aparte)* - Deputado Wander Borges, o

pronunciamento de V. Exa. vem ao encontro do anseio de quase todos os Deputados

desta Casa. Tenho certeza de que todos eles já transitaram ou transitam pela BR-381

- eu, particularmente, desde os 18 anos de idade, quando era caminhoneiro. Gostaria

de dizer a V. Exa. que em toda crise se buscam soluções alternativas para melhorar e

para proporcionar segurança ao segmento do trânsito e do transporte. O trânsito dos

bitrens pela BR-381 já deveria ter sido proibido pelo DNIT. Bitrens são caminhões que

trafegam com cargas superiores a 40t, 48t, porque são colocadas 24t no primeiro
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vagão e 24t no segundo vagão. Trata-se de 48.000kg. Os bitrens são veículos

extremamente lentos e perigosos na descida.

Onde caberiam três faixas, pelo menos para dar a alternativa da terceira faixa? V.

Exa. conhece bem a estrada e sabe do que estou falando. Eles colocaram uma faixa

só. As carretas vêm para o meio da estrada, sem dar oportunidade para os

automóveis pequenos ou mais ligeiros nas suas ultrapassagens. Consequentemente,

na descida, ninguém consegue alcançar uma carreta daquela, principalmente se

estiver ao volante de um veículo mil ou de um outro mais antigo.

O que deveria ter sido feito pelo DNIT é outra coisa. Colocar radar só vai criar mais

competição para ultrapassar e para correr nos lugares onde não exista radar. O que a

estrada precisa é da fiscalização e da terceira faixa, porque a pista já tem largura

para isso. Fiscalização para que os caminhões superpesados não ultrapassem uns

aos outros, porque eles, sim, impedem que os carros pequenos trafeguem. Isso para

desafogar e desobstruir o tráfego na estrada. A correria é geral. Da mesma forma,

acontece com os ônibus. Falta fiscalização, raciocínio para a sinalização

estratigráfica. Aliás, não sei até onde ela foi construída, simplesmente para multar.

Agora vem o radar para transformar mais uma indústria de multa, que não beneficia o

Estado em absolutamente nada, mas sim as empresas que são hoje o grande filão

deste país. Fica aqui a sugestão de que a estrada tem alguma solução emergencial.

O que não se quer é dar o respeito que a população merece. Para resolver esse

problema, pode-se estabelecer, por exemplo, um horário de fluxo, em que carretas

pesadas não poderão trafegar. Com isso, desafogaria o trânsito de pessoas que

moram, por exemplo, em Caeté, em Taquaraçu, em Monlevade e em Itabira, e que

vem para Belo Horizonte, diminuindo, em muito, o número de acidentes. Já fui

caminhoneiro e sei que podemos viajar a madrugada inteira que não tem problema,

ou viajar durante o dia, quando não há maior fluxo de transporte, mas não podemos

obstruir uma estrada com caminhões superpesados. O que está acontecendo se deve

à chamada burocracia. Já poderia ter sido aberta a terceira faixa em muitos lugares

naquela estrada. Muito obrigado.

O Deputado Wander Borges - A bem da verdade, o que queremos é levar esse

sentimento que hoje já incomoda os órgãos governamentais federais, no que se



____________________________________________________________________________
1328

refere à BR-381. O posicionamento, sobretudo dos moradores da cidade de Caeté,

junto ao Presidente da República e ao Ministro, vai ensejar uma reflexão para esse

assunto, que é de fundamental importância, para que ele seja resolvido o mais breve

possível.

Para se ter uma ideia, no ano passado, só no trecho de Belo Horizonte a Ipatinga,

morreram 138 pessoas. Dentro desses projetos, existem duas avaliações. Uma feita

pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, que primeiro quer a concessão da

rodovia para depois fazer a obra. Obviamente, optamos pela sugestão do DNIT. O

DNIT, por meio do Ministério dos Transportes, tem de fazer a obra, para,

posteriormente, cobrar pedágio. É assim que a regra tem de funcionar. Qualquer

coisa fora desse propósito não atende às necessidades da população que transita por

aquele local. Alguma coisa tem de ser feita. Do jeito que está, não pode ficar.

Convoco os companheiros e companheiras para, no dia 13 do mês que vem,

participarem de uma nova paralisação, sobretudo nos trechos próximos a Sabará, no

Km 11 e no Km 12, nas cidades de Caeté, Nova Era, São Gonçalo e Ipatinga. A

nossa luta irá continuar até o dia em que alguém falar que a ordem de serviço da

duplicação foi colocada à disposição da sociedade. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jayro Lessa.

O Deputado Jayro Lessa - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

imprensa, população mineira. Boa tarde a todos. Estava vindo aqui para fazer este

discurso quando comentei que falaria sobre a Amda, e uma pessoa do corredor me

perguntou: “O que é Amda?” Respondi-lhe: Amda é Associação Mineira de Defesa do

Ambiente. Ela, então, disse: “Não, Amda é Associação Maria Dalci Arrecadadora”.

Não entendi e gostaria que os Deputados presentes me esclarecessem o que ela quis

dizer sobre a Maria Dalci.

Muita indignação me causou a atitude da Amda, que, por meio de publicação em

seu “site”, tece comentários que desvirtuam as reais intenções deste parlamentar

quanto ao desenvolvimento sustentável, à geração de emprego e renda e às

questões ambientais em nosso Estado. Em seu “site”, a Amda faz prejulgamentos a

respeito de minha relatoria ao Projeto de Lei n° 2.771/2008, de autoria do Governador
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Aécio Neves, que promove a revisão da legislação sobre a política florestal no

Estado. Num ato impensado e sem fundamento, a Amda coloca em cheque minha

relatoria, que ainda nem aconteceu, cujas propostas serão aprovadas ou não para a

implementação do projeto, alegando que elas podem barrar o projeto e modificá-lo de

forma inaceitável.

Primeiramente, senhoras e senhores, gostaria de registrar a incoerência da Amda a

esse respeito, uma vez que fizemos várias reuniões, até mesmo uma audiência

pública na Comissão de Meio Ambiente desta Casa, a fim de colher subsídios para o

setor. Tal audiência contou com a participação expressa da Sra. Maria Dalci, que fez

inúmeras ponderações como Presidente da Amda. Além disso, várias reuniões foram

realizadas com entidades representativas do setor, que manifestaram apoio aos

ideais que favorecerão tanto o meio ambiente quanto os produtores, os quais, diga-se

de passagem, estão amargando uma situação de reveses que foi aguçada com a

crise financeira.

Senhoras e senhores, os trabalhadores do campo, da agropecuária, estão sendo

massacrados com os altos custos da produção, com a queda na comercialização,

com a alta carga tributária e com o alto preço das licenças ambientais. O que eles

precisam, no momento, é de pessoas comprometidas com o desenvolvimento do

nosso Estado, que não medem esforços e colocam os interesses políticos acima de

suas necessidades.

Saliento que, como relator do projeto, na Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária, meu objetivo é justamente contribuir para implantar a sustentabilidade

em florestas plantadas em nosso Estado, de forma que haja limite e reposição daquilo

que for retirado. Para tal finalidade, o setor da silvicultura tem capacidade e age com

a consciência ambiental, pois seu negócio é justamente reflorestar.

Além disso, o projeto visa a que as empresas atinjam determinado índice, com

previsão de reposição daquilo que for consumido.

É preciso tornar claro, senhoras e senhores, que a utilização de florestas nativas e

florestas plantadas deve estar bem definida no projeto, dirimindo os entraves e

prejuízos tanto ao meio ambiente quanto aos produtores e entidades que trabalham

pelo desenvolvimento sustentável.
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O que não podemos admitir é que sejam feitos prejulgamentos a minha pessoa,

colocando em dúvida a idoneidade e o compromisso com as causas dos setores que

colocam Minas Gerais em posição de destaque no cenário nacional, devido a sua

produção rural e industrial.

Gostaria de registrar o empenho da Associação Mineira de Silvicultura, do Sindicato

da Indústria do Ferro do Estado de Minas Gerais, da Faemg, da Secretaria de

Agricultura e de várias outras entidades que vêm-se manifestando pela aprovação do

projeto. Registro também a participação da Secretaria de Meio Ambiente, por meio do

Secretário José Carlos Carvalho, que aprovou as propostas da Câmara Florestal, a

qual reúne os representantes do setor, acatadas por mim para a realização da

relatoria.

Gostaria ainda de fazer um apelo ao Governador Aécio Neves, ao Sr. Gilman Viana,

Secretário de Agricultura, e a esta soberana Casa: que abracem a causa dos

produtores nesse único e grandioso projeto, que, além de implementar as políticas

ambientais, certamente vai proporcionar um grande salto em desenvolvimento,

beneficiando direta e indiretamente todos os setores envolvidos.

Lamento a posição precipitada da Amda, que, após participar de reuniões nesta

Casa, contribuindo com vários comentários, manifestou-se de forma tão arbitrária em

seu “site” institucional, quebrando a união dos setores que há tempos clamam por

mudanças. Muito obrigado a todos.

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.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que, em virtude do recebimento da Mensagem nº

363/2009, do Governador do Estado, solicitando seja retirado o regime de urgência

atribuído à tramitação do Projeto de Lei nº 3.186/2009, que cria a Agência
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Reguladora de Águas e Saneamento do Estado de Minas Gerais - Aras-MG - e dá

outras providências, o referido projeto passa a tramitar nos termos do art. 188, c/c o

art. 102, do Regimento Interno, mantidos os atos processuais praticados até o

momento. Sendo assim, permanece o projeto em ordem do dia para discussão, em 1º

turno.

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 3.927/2009, da

Comissão de Direitos Humanos, 3.928 e 3.929/2009, da Comissão de Administração

Pública, e 3.930/2009, 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 Meio Ambiente - aprovação, na 9ª Reunião

Ordinária, em 26/5/2009, dos Requerimentos nºs 3.714/2009, da Comissão de

Justiça, e 3.771/2009, da Deputada Gláucia Brandão; de Segurança Pública -

aprovação, na 10ª Reunião Ordinária, em 26/5/2009, do Projeto de Lei nº 3.231/2009,

da Deputada Cecília Ferramenta; de Administração Pública - aprovação, na 6ª

Reunião Extraordinária, em 26/5/2009, dos Requerimentos nºs 3.803 e 3.804/2009,

do Deputado Ademir Lucas; e de Política Agropecuária - aprovação, na 11ª Reunião

Ordinária, em 26/5/2009, dos Requerimentos nºs 3.805 e 3.806/2009, do Deputado

Delvito Alves, e 3.831, 3.832, 3.863, 3.865 e 3.866/2009, da Comissão de

Participação Popular (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Irani Barbosa, solicitando a inclusão

em ordem do dia do Projeto de Lei nº 3.029/2009. A Presidência defere o

requerimento, de conformidade com o inciso VII do art. 232, c/c o art. 141, do

Regimento Interno.
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Votação de Requerimentos

- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua vez,

requerimentos do Deputado Irani Barbosa (2), solicitando a inclusão em ordem do dia

dos Projetos de Lei nºs 2.706/2008 e 2.980/2009 (Cumpra-se.).

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Ademir Lucas

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la ao Deputado Carlos Mosconi. A Presidência defere o requerimento e fixa

ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. parlamentares,

telespectadores da TV Assembleia, saúdo o Vereador Diego de Castro, de Varanésia,

Vereador mais votado dessa tradicional cidade do Sul de Minas, que nos honra com

sua presença.

Desejo abordar, neste pronunciamento, uma questão importante para o Estado e o

País: o café. Participei, na última segunda-feira, dia 25, em São Paulo, de uma

grande reunião organizada pelo Cecafé, entidade presidida pelo Sr. João Antônio

Lian, que tem como Secretário Executivo o Sr. Guilherme Braga. Tratou-se de uma

confraternização e de uma premiação de autoridades importantes para o setor, de

lideranças nacionais e internacionais que militam fortemente nessa área. Para nossa

satisfação, a maior homenagem feita foi ao Governador Aécio Neves, que, graças ao

reconhecimento dos cafeicultores do País, especialmente de Minas Gerais, recebeu

esse prêmio pelo seu papel na condução das questões relativas ao café até o

governo federal. Essas questões formalizam um elenco de propostas apresentadas

ao Governador depois da estupenda reunião realizada em Varginha há dois meses,

na qual estiveram presentes aproximadamente 25 mil produtores de café. Na mesma

hora, o Governador se prontificou a ser o condutor dessas reivindicações da

cafeicultura de Minas Gerais e do Brasil inteiro até os Ministros Guido Mantega e

Reinhold Stephanes, tendo conseguido deles uma aceitação das propostas. Essa

reunião em Brasília trouxe um alento para a cafeicultura, dando impressão de que as

soluções seriam atacadas e a crise, minimizada.

Já se vão dois meses, e os combinados ficaram apenas na palavra, em Brasília,

sem que ações efetivas, objetivas, claras tenham sido praticadas a fim de que o
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problema da cafeicultura fosse minimizado. Mesmo assim, o setor reconheceu o

papel do Governador Aécio Neves, a sua determinação, a sua ação e a sua

sensibilidade. Na semana passada, o Governador voltou a Brasília e teve nova

reunião com o Mantega, Ministro da Fazenda, e, mais uma vez, ouviu dele que o

governo federal aceitava aquelas posições e que as ações efetivas seriam

executadas nos próximos dias. Então, vamos aguardar que isso venha a ocorrer.

Sr. Presidente, as propostas são várias e realmente poderão atenuar o problema da

cafeicultura. Não o solucionarão plenamente, mas poderão minimizar graves

dificuldades do setor. O Governador Aécio Neves, quando recebeu seu prêmio, sua

homenagem, em São Paulo, fez um pronunciamento interessante abordando, de uma

maneira muito abrangente e atualizada, a questão do café, não só no Brasil, mas em

todo o mundo. O café é, tradicionalmente, uma grande riqueza do nosso país, ajudou

a construir a nossa história e, durante mais de um século, constituiu-se nossa maior

riqueza, gerando emprego, renda e recursos inclusive para os governos brasileiros.

Hoje, ainda que tenha importância para milhões de pessoas, uma vez que gera, direta

ou indiretamente, mais de 8 milhões de empregos para o País, está numa posição de

menor importância. Pessoalmente, considero que há um desprestígio do café junto às

autoridades do governo federal. O café, que teve um grande significado para o País,

parece que hoje não é mais reconhecido como uma importante fonte de renda para a

população.

Quero fazer uma ressalva, Sr. Presidente, pois não concordo com essa situação de

maneira alguma. Temos que louvar a tradição da produção de café e mantê-la viva,

porque o Brasil continua sendo o maior produtor de café do mundo. O Brasil é

responsável por 35% a 40% da produção mundial. Somos o maior exportador e o

segundo consumidor de café do mundo. Portanto, o Brasil tem tudo a ver com a

economia cafeeira.

E digo mais: se alguns consideram que o café não é mais importante para o Brasil,

para nós, de Minas Gerais, ele é extremamente importante ainda. O café tem uma

importância vital para algumas regiões do Estado. Destaco a minha região, o Sul de

Minas, tradicionalmente a região mais antiga em termos de cafeicultura do País. O

café tem uma história um pouco nômade. Começou em Belém do Pará e veio
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descendo, trazido para o Brasil por um Oficial do Exército chamado Palheta - seu

nome ficou consagrado em razão disso. E o café desceu para o centro e o Sul do

País, estabelecendo-se, há bastante tempo, no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro.

No Estado de São Paulo, durante anos, contribuiu muito para a sua riqueza, e foi para

o Paraná. Em Minas Gerais, chegou ao Sul de Minas, em primeiro lugar, e dali não

saiu mais. O café hoje é uma atividade econômica absolutamente tradicional e perene

na região Sul de Minas, ainda que exista, e com muita expressão, em outras regiões

do Estado - cerrado mineiro e Zona da Mata, já tendo se estendido a outros Estados

do País. Mas é fundamental para Minas Gerais porque Minas é o Estado maior

produtor de café do Brasil. Aproximadamente 50% da produção de café do Brasil

estão em Minas Gerais. Temos cerca de 400 Municípios no Estado que produzem

café, portanto, para Minas Gerais, a economia do café é ainda indispensável e

fundamental.

Por isso é que se justifica plenamente a ação eficiente e determinada do

Governador Aécio Neves e do seu Secretário de Agricultura Gilman Viana, que

também estava naquela solenidade em São Paulo, assim como comerciantes de café

do mundo inteiro, que, aliás, foram homenageados. Citaria os representantes da Illy

Café e da Lavazza, empresas tradicionais italianas, que vivem do café. Segundo

entendemos, vivem do café há décadas. São empresas poderosas, de grande

renome, que têm expressão na economia internacional por sua competência e

eficiência. Tudo isso graças ao nosso produto, ao nosso café.

Sr. Presidente, Deputados e caro Deputado Domingos Sávio, que também tem

muita militância nessa área, ouvimos ali algumas observações muito complicadas e

difíceis, que nos dão uma visão do café com um prazo um pouco mais longo.

Explicarei o motivo, caro Deputado Domingos Sávio, depois lhe concederei o aparte.

Com os dados que possui, o Governador Aécio Neves afirmou que, em 1990, o PIB

mundial do café girava em torno de US$30.000.000.000,00. Nesse PIB do café

internacional, os países produtores - aí, o Brasil se destaca bastante - tinham 30% de

responsabilidade. Portanto, 70% eram responsabilidade dos países consumidores do

café. Isso demonstra que o forte da atividade econômica não fica nos países

produtores. Agora o quadro mudou de forma arrasadora.
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Hoje o PIB do café gira em torno de US$70.000.000.000,00 a

US$80.000.000.000,00 em termos universais. Nesse gigantesco PIB, cabem aos

países produtores apenas 6% desse valor. Para nós, é muito difícil entender esse

dado. O Brasil continua trabalhando bastante, produzindo muito, sendo o maior

produtor de café e grande exportador. Todavia continua não ganhando nada, ou seja,

o produtor continua não ganhando nada. Essa é a triste realidade. Vimos também que

hoje, no Brasil, uma saca de café que o produtor vende por aproximadamente

R$250,00 pode transformar-se em 3 mil a 5 mil xícaras de café. Por quê? Porque

depende do tamanho da xícara e do país onde é feito. Nos EUA é feito de uma

maneira; na Europa e na China, de outra, e tudo o mais. Uma xícara desse café custa

no mínimo US$2,00. Pois bem! Na pior das hipóteses, transformamos a saca em 3

mil xícaras. Aí, já vamos para US$6.000,00. Então venderemos essa saca de café por

R$250,00 e transformaremos isso em US$12.000,00 - aliás, podemos transformar

isso em mais. Essa é a realidade triste da cafeicultura nacional.

Incluo-me entre os cafeicultores, pois sou um pequeno produtor de café do Sul de

Minas e, como milhares de brasileiros, descendente de italianos, com muito orgulho.

Temos muito a ver com o café. Grande contingente de italianos veio para o Brasil no

séc. XIX por causa do café. Portanto, essa é uma realidade que nos traz uma enorme

preocupação. Como será o futuro do café? O Brasil tem futuro? Vale a pena continuar

na cafeicultura dessa maneira ou mudar essa situação?

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Carlos Mosconi, usarei o

aparte apenas para cumprimentá-lo e dizer que V. Exa. é uma bênção para a

Assembleia mineira, pois é um parlamentar de quilate e esteve no Congresso

Nacional representando os mineiros, o que, aliás, fez com muita competência. Não só

agora vem fazendo muitas coisas, entre outras a defesa da cafeicultura do Sul de

Minas Gerais, região em que V. Exa. milita. Vou pronunciar-me após V. Exa., também

nessa linha, porque sou produtor de café. Então, como já disse, só quero parabenizá-

lo e dar o meu testemunho de que não só agora V. Exa. defende a cafeicultura, mas

no dia a dia. Dou o testemunho da sua luta em defesa do produtor de café, do

produtor rural e de todo o Sul de Minas, que V. Exa. conhece tão bem.
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O Deputado Carlos Mosconi* - Agradeço as palavras do Deputado Domingos Sávio,

que enriquecem demais o meu pronunciamento. Ressalto que V. Exa. tem

naturalmente toda a condição de fazer essa observação porque vive nesse setor e

conhece muito bem a questão do café.

Sr. Presidente, o Governador e o Vice-Governador Antonio Anastasia participaram

de uma reunião de cafeicultores em Machado, num evento de certificação de

fazendas de café, e também se manifestaram dizendo que, se não agregarmos

valores em nossa produção de café, continuaremos assim a vida inteira. Lá os

representantes europeus disseram que estão fazendo o movimento para que o valor

seja agregado e agora estão criando os cafés especiais, que têm um preço acima.

Disseram que isso hoje não significa mais que 5% do mercado e é muito pouco em

relação ao que se produz no Brasil e à qualidade do café que temos no País. Então é

chegado o momento de nós, na Assembleia, tomarmos uma iniciativa e irmos em

frente nesta questão, acionando o governo de Minas, por meio da Secretaria de

Ciência e Tecnologia, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o BDMG, a fim

de darmos respaldo aos produtores de café, para mudarmos um pouco essa linha. Do

contrário continuaremos a vida inteira batendo às portas de Brasília, ou melhor, às

portas fechadas de Brasília, que vez ou outra abre uma fresta pequena, mas não

resolve nunca. Não se resolve tapando o sol com a peneira. Então o que acontece

hoje com o cafeicultor de Minas Gerais e do Brasil? Ele trabalha o ano inteiro, com

afinco e determinação, para ao final de seu trabalho, depois que conseguiu vender a

sua colheita, chegar à conclusão de que não tem recursos, com o fruto do seu

trabalho e do seu produto, para enfrentar os custos da sua produção e as suas

despesas. Essa é a realidade. Minas Gerais pode dar exemplo ao Brasil, fazendo

com que essa atividade permaneça viva em Minas Gerais e no País, mas mudando o

seu rumo. É o que tinha para dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Vem à Mesa requerimento do

Deputado Domingos Sávio solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A

Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a

palavra, o Deputado Domingos Sávio.
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O Deputado Domingos Sávio - Cumprimento o Sr. Presidente, os Srs. Deputados,

todos os que nos acompanham na Assembleia mineira e também os nossos

telespectadores. Inicialmente, dando sequência à fala do nobre e grande parceiro

Deputado Carlos Mosconi, quero aprofundar um pouco mais na reflexão sobre a

situação da cafeicultura. Às vezes se pensa que a preocupação é apenas com o

produtor de café; não, é mais que isso. É uma cadeia produtiva, um segmento que

emprega milhares e milhares de pessoas e que é fundamental na economia do nosso

país, é uma das âncoras. O Brasil está dizendo que tem alguns bilhões de dólares de

reserva, e a cafeicultura é um dos principais pilares dessa reserva, que ajuda o País a

enfrentar a crise mundial. Mas é duro verificar que o País não está tratando com

seriedade e responsabilidade esse nosso patrimônio. O Brasil já viveu isso em outras

situações. Já foi o maior produtor de borracha do mundo, mas agora deixou de ser,

pois a produção de borracha na geração de emprego e na economia nacional perdeu

o sentido, porque não houve uma política apropriada para isso. O café é hoje um

gerador de emprego, renda e riqueza.

Infelizmente outros países, como a Colômbia, estão tendo um maior incentivo, um

trato mais responsável com essa atividade. Falo com conhecimento de causa porque

sei o que o cafeicultor está sofrendo. Atualmente estamos colhendo o café. Quem

toma um cafezinho, na cozinha, no trabalho, às vezes não pensa como ele é

produzido. Às vezes pensam que vem de uma fábrica, mas não, vem da terra, e não

vem da terra pronto, como se fosse um pozinho a ser empacotado. Para se ter uma

ideia, o cafeicultor sofre com um problema. Esta é uma lavoura perene, num ano

produz um pouco mais, no outro um pouco menos. Sou produtor de café, e, neste

ano, minha lavoura está produzindo um pouco menos. Os trabalhadores que

trabalham para mim - aliás, todos com carteiras assinadas, pois trabalhamos com

seriedade e responsabilidade -, além do contrato, da carteira assinada,

historicamente negociam uma produtividade, porque isso é estratégico para que

ganhem um pouco mais e haja um equilíbrio no processo de colheita.

Para se produzir uma saca de café arábica - 60 kg -, considerado de primeiríssima

qualidade, excelente, como produzimos em Minas Gerais, e que será vendida por

pouco mais de R$250,00, não são 60 litros de café, são quase 500 litros, no mínimo



____________________________________________________________________________
1338

450 litros, só para colher. Para colher o café, tive de entender-me com os

trabalhadores, e é justo que se encontre o equilíbrio, pois, se há menos produção, ao

invés de se pagar menos por litro de café, paga-se mais, porque a colheita rende

menos. Quando a produção é muito grande, pode-se até obter um rendimento

melhor, porque o trabalhador conseguirá colher um volume maior por dia. Cada pé de

café dará um volume maior. Quando a produção é menor, acaba-se pagando mais

por litro de café colhido. Hoje muitos dos produtores rurais têm de pagar,

principalmente se a lavoura não está com produtividade adequada, satisfatória,

R$0,15 por litro. Se multiplicarmos esse valor por 450 litros ou 500 litros, dependendo

do tipo de produção, se o café está com maior ou menor tamanho, apenas para

colher o café na lavoura são gastos aproximadamente R$70,00. Depois esse café é

levado para o terreiro, para o processamento de secagem. Então chega a fazer-se

uma saca de café por mais de R$100,00, depois de limpo. Isso é só para colher.

Colhe-se uma saca de café depois de ficar adubando durante um ano. Mas não é só

isso. O pé de café começa a produzir satisfatoriamente depois de dois anos de

plantado. Quem bebe o cafezinho não pensa que ali há mais de três anos seguidos

de trabalho de milhares de pessoas. O dinheiro não vai apenas para as mãos do

produtor de café, vai para milhares de pessoas, trabalhadores. Se essa fonte secar, o

emprego de muita gente também seca. E parece que o governo não acorda, pois não

há uma política pública que respeite esse produtor. O preço do adubo está nas mãos

de meia dúzia e sobe assustadoramente, pois há um cartel dominando, mas o

governo não toma atitude alguma. Os impostos são altos, não há uma política de

crédito no momento certo, e esse produtor vai empobrecendo e caminhando para

quebrar, literalmente.

O Deputado Carlos Mosconi, que conhece bem o assunto começou fazendo uma

reflexão de como é o café no cenário mundial. Como o Brasil produz e fica com pouca

riqueza. Os maiores vendedores de café do mundo, como a Itália e a Alemanha, não

têm um pé de café. Compram café no Brasil, processam e vendem em toda a Europa.

Até hoje não conseguimos incentivo sequer para industrializar o café aqui. Então

completo essa análise mundial com uma análise bem pé no chão, bem de roceiro.

Sou da roça, sou produtor de café. Nós, que produzimos, não ficamos nem com 1%.
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O pior é que ultimamente estamos ficando é com prejuízo. Produzir está custando

mais do que vender. Pode surgir outra indagação: por que não se para de produzir

hoje? Não se entra e sai numa atividade como essa do dia para a noite. Como disse,

uma lavoura de café gasta muitos anos para ser implantada. São investimentos de

muitos anos de trabalho. E não é apenas a lavoura que gera gastos, pois é preciso

comprar equipamentos, montar uma estrutura. Essa atividade passa a ser de uma

vida. Costuma ser até de várias gerações. Vira uma tradição, um aprendizado. O

sujeito sabe fazer aquilo e, de repente, o volume de dinheiro que gasta para produzir

é maior do que aquele que recebe. É uma matemática simples que só o pessoal do

governo não consegue entender. Temos percebido que, a cada dia, as autoridades

públicas são de burocratas que ficam atrás da mesa, nos gabinetes, sem saber como

é a vida do homem do campo.

Aproveito para falar de um projeto de minha autoria que mudou a área de

preservação permanente do entorno de barragem artificial - absurdamente eram

exigidos 100m de afastamento, enquanto na beira de um córrego ou até de um

pequeno rio são exigidos 30m de afastamento, o suficiente para preservar a mata

ciliar -, na margem de uma barragem artificial são exigidos 100m, o que inviabiliza a

atividade produtiva. Mandam arrancar cafezais, impedem a ligação de energia elétrica

e dificultam o turismo. Fiz uma lei defendendo o meio ambiente porque quero que ele

seja preservado, mesmo sendo um lago artificial à margem da barragem. Mas que

isso ocorra de maneira racional, lógica, com respeito a quem quer produzir. A lei já

existe, foi aprovada. Alguns acreditavam que isso não seria possível. Refiro-me a

essa lei porque temos em mãos uma sentença decidida há poucos dias pelo Juiz

Paulo Cássio Moreira, de Alfenas. Ao analisar o processo de reserva legal e de área

de preservação permanente, o Juiz entendeu que o que estavam querendo exigir do

produtor rural era absurdo: que arrancasse o cafezal para plantar mata nativa, sendo

que já preserva a beira do córrego e a nascente, cumpre todas as regras ambientais.

Aí vem o burocrata querendo aplicar no Sul de Minas, na área onde a agricultura já

está consolidada, onde as pessoas estão trabalhando e plantando, uma regra que

deve ser implantada na Amazônia e no Pantanal. Lá é que temos de ser radicais, sim.

Não podemos permitir nenhum desmatamento.
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Equivocadamente, em vez de trabalhar para evitar o desmatamento da Amazônia,

vem meia dúzia, não de “ambientalistas”, mas de “ambientalóides”, querendo dizer

que não basta preservar as nascentes, as margens dos córregos, mas que é preciso

arrancar as lavouras de café, destruir o que já vem sendo consolidado há várias

décadas, criar, além das áreas de preservação permanente, mais uma reserva legal e

plantar alguma espécie nativa. Ora, é muita demagogia para quem não sabe a luta do

produtor, que não está conseguindo tratar da sua família.

O próprio governo Aécio Neves aprovou uma lei - fui coautor de uma emenda

juntamente ao Deputado Roberto Carvalho, do PT - criando a Bolsa Verde. Foi uma

decisão para ajudar o produtor que preserva as nascentes, repassando um recurso

público para fazer uma cerca em torno dela e compreendendo que, ao preservar uma

nascente, o produtor está defendendo não apenas o seu patrimônio, mas o

patrimônio da humanidade. Portanto, é justo que, de alguma forma, seja compensado

por todo o ano de trabalho. Ele fica atento para ver se a cerca está caindo e se será

preciso reconstruí-la. E olhem que não pode cortar nenhuma árvore na fazenda, tem

de comprar madeira de mata plantada, tratada, ou fazer uma cerca de concreto para

preservar a nascente. Ele gasta dinheiro para preservar o meio ambiente, e está

correto. Não abro mão disso. Temos de preservar as nascentes, mas o produtor

também tem de ser preservado. Se começarmos a tratá-lo como bandido e criminoso;

se não tivermos consciência da luta que é para esse cidadão tratar da sua família,

plantando milho, arroz, cuidando do gado leiteiro; se acharmos que ele é um mero

explorador da natureza, como se ainda vivêssemos na era do extrativismo...

Alguns pensam que, para obter o leite, basta fechar uma vaquinha, tirar o leite dela

e soltá-la. Sou médico veterinário e sei que não existe mais o extrativismo, o simples

extrair. Para terem um boi de corte hoje, têm que tratar dele durante vários anos. Se

quiserem leite, têm que tratar do animal, gastar com ele. Se querem colher milho ou

soja, têm que gastar com adubos, fazer investimentos. O produtor rural é um parceiro

da natureza, e não um explorador. Ninguém mais do que eu e meus companheiros

produtores e trabalhadores rurais sabe que sem a natureza não dá para sobreviver.

Queremos preservá-la.
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O tempo não será suficiente para dizer tudo, mas eu fazia referência à sentença e

ao fato de que felizmente está começando a prevalecer o bom senso. O Juiz, de

forma muito clara, nessa sentença longa, deixa sua decisão de que não procedia

aquele pedido do Ministério Público e das autoridades do IEF, que queriam punir

aquele produtor rural. Existe produtor rural em Pará de Minas que está em prisão

domiciliar porque foi arar a terra para plantar. Como o IEF é demorado, a licença

demorou a sair, e o produtor começou a arar porque, se esperasse, acabaria a

estação da chuva e não daria mais tempo para plantar. Disseram que ele passou o

carro na frente dos bois, que ele não podia ter preparado a terra para plantar. Deram

uma sentença, até com prisão domiciliar: um absurdo, uma calamidade. Faço aqui

esse desabafo em nome dos produtores rurais porque não são só os cafeicultores.

Dia 1º de junho é uma data extremamente simbólica para mim. Primeiro, porque é

aniversário da minha querida Divinópolis e de Bom Despacho. No mês de junho

temos também o aniversário de Formiga, de Juiz de Fora, de grandes cidades que

são referência para o nosso Estado e para o nosso país. É uma data de um

simbolismo muito grande para nós. Congratulo-me aqui com todas as cidades que

comemoram seu aniversário, em especial a cidade onde tive o privilégio de ser

Vereador e Prefeito, onde vivo, onde criei meus filhos: minha querida Divinópolis. Mas

dia 1º de junho é também o Dia do Produtor de Leite, dia do leite, um alimento

sagrado, um alimento materno, um alimento da vida que, infelizmente, não recebe o

merecido reconhecimento por parte até de quem o consome no dia a dia. Muitos não

têm a compreensão de que ele não sai simplesmente de uma indústria, mas sim é

resultado do esforço, da luta, do trabalho de produtores rurais. Tive a alegria de

aprovar, no final do ano passado, uma lei de nossa autoria, com o apoio dos colegas,

que foi regulamentada no mês de março e entrou em vigor em abril, concedendo

isenção total de ICMS para o produtor de leite e transferindo um crédito presumido

para a indústria de laticínio, para dar um mínimo de apoio a essa indústria que gera

tanto emprego, principalmente para o produtor de leite. Então, dia 1º de junho é uma

data de extrema significância, não só por ser o aniversário da minha querida

Divinópolis e de outras cidades que aqui citei, mas também por ser o Dia do Produtor

de Leite. Deixo aqui minha saudação aos produtores de leite, aos trabalhadores rurais
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de um modo geral, porque esse produto simboliza a luta do trabalhador rural e do

produtor rural. Quem produz leite em sua propriedade não tem sequer um dia do ano

de descanso. Hoje, um animal é preparado para produzir leite, não é um simples ato

de extrativismo, não basta ter uma vaquinha. A vaca é produzida geneticamente para

produzir 20, 30, 40 litros de leite, então não podem deixar de ordenhá-la, no mínimo,

uma vez por dia, senão ela adoece.

Então, não tem feriado, domingo, Sexta-Feira da Paixão, Natal: todo dia é dia de

trabalho para o produtor de leite, e começa de madrugadinha, indo até o início da

noite. E às vezes as pessoas não sabem reconhecer a luta do produtor e do

trabalhador rural, sendo que alguns ainda ousam tratá-los como criminosos. Portanto,

tenho que levantar minha voz em defesa dos trabalhadores e produtores rurais de

nossa Minas Gerais e do nosso país. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João solicitando a

palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa

ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e todos os que nos

acompanham pela TV Assembleia, em um primeiro momento gostaríamos de debater

o projeto de lei que cria a agência reguladora que fiscaliza os serviços de água e

esgoto. A primeira conquista, no dia de hoje, é a retirada do regime de urgência, pois

isso possibilita avançarmos mais no debate e aprofundá-lo. Nós, do PT, sempre

reivindicamos esse projeto, para adequar a Lei Federal nº 11.445, mas está claro

para nós que o projeto, da maneira como veio do governo, não nos atende, como não

atende aos 853 Municípios de Minas. Às vezes, os Prefeitos, os Vereadores ainda

não atinaram para a importância desse projeto e para o modo como ele pode

comprometer o Município, tirando sua autonomia, algo que lhe é garantido pela

própria Constituição. Nossa esperança, uma vez que conquistamos em um primeiro

momento a retirada do regime de urgência, é que isso não tenha ocorrido

simplesmente para a dispersão e seja uma sinalização clara do governo para

respeitar a Assembleia Legislativa no cumprimento de seu papel: aprimorar um

projeto, seja por meio de emendas, seja por meio de substitutivos.
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Quero reafirmar os pontos que consideramos prejudiciais ao povo mineiro e outros

em que podemos avançar oferecendo algo de melhor ao nosso povo. O primeiro

ponto é o conceito de saneamento. A Lei Federal nº 11.445 é muito clara, não

restringe saneamento ao serviço de água e esgoto. Outros pontos importantes são a

destinação das águas pluviais e a coleta e destinação do lixo e de resíduos sólidos. A

agência de saneamento tem toda essa abrangência: abastecimento de água,

tratamento do esgoto, destinação da água pluvial e coleta e destinação do lixo.

É inconcebível não avançar mais. O próprio momento é um apelo à nossa

consciência para economizar. Temos de tratar o recurso público com seriedade, com

muita seriedade. Vejam bem, ao criar uma agência restrita para fiscalizar e regular

água e esgoto, por que não agência de saneamento? Regular água para o

abastecimento, esgoto, e a mesma agência também regular e fiscalizar a água

pluvial, sua destinação, e também o lixo e resíduos sólidos. Pela lei federal, vai-se

obrigar a criar uma outra agência para fiscalizar e regular esses serviços no Estado.

Cada Estado tem de cumprir esse papel. Só que há Estado que está avançando no

conceito de saneamento. E aqui, parece - como é o Governador - que o projeto está

no original, ainda não conseguimos alterá-lo. Ele vai indicar toda a diretoria dessa

agência? Depois vai ter de criar outra agência, mais Diretores. Será que é para criar

cargos? Creio que não. Pelo menos não deveria ser assim. Então, o avanço primeiro

que esperamos agora é uma abrangência da agência. Trata-se de economizar o

dinheiro público e ter uma visão do todo. Precisa-se do conceito de saneamento.

Outro ponto importante é a própria direção dessa agência, porque lá está como

nomeação do Governador. Hoje quem tem ações da Copasa, o principal majoritário, é

o governo do Estado. Companheiros Deputados Almir Paraca e André Quintão, essa

agência vai ser como um braço da Copasa e também do governo. Então, fiscalizar o

quê? Fiscalizar a si mesmo. Ela perde o sentido porque está sob as asas da própria

Copasa. É uma coisa absurda, e muitas vezes os colegas e o próprio governo não

reconhecem isso. Por isso vejo a conquista de se o retirar do regime de urgência. Aí,

sim, vamos ter de envolver os Municípios. Cada cidadão tem de cobrar do Prefeito e

do Vereador o envolvimento na discussão desse projeto. E como? Ter na direção

dessa agência representantes dos Prefeitos, dos Municípios. Porque a titularidade da
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água, do esgoto, lixo, água pluvial é do Município. Seiscentos e onze Municípios, dos

853, têm convênio com a Copasa. Por isso a Copasa é responsável. E ela é

responsável não somente pelo abastecimento de água, mas também pelo tratamento

de esgoto, o que ela não vem fazendo, aliás lança direto nos córregos, ribeirões e

rios, o que é um absurdo a essa altura da história. E ainda cobra por isso.

Então o que esperamos é que a direção tenha assentos também na representação

dos Municípios ou, ao menos, um conselho composto por representantes dos

usuários, das agências, dos consórcios públicos, das entidades que trabalham com

meio ambiente, porque é responsabilidade de todos que retiram a água devolvê-la

aos rios de igual ou melhor forma. A questão ambiental está em jogo. Esse é o

primeiro ponto em relação ao conceito e à direção.

O segundo ponto diz respeito à titularidade. A própria Constituição dispõe que o

serviço de água, esgoto, lixo e água pluvial é responsabilidade do Município. Este,

por meio de convênio, repassa essa responsabilidade para uma empresa ou cria

uma, mas a responsabilidade deste Município prevalece, é resguardada e

compartilhada com a empresa prestadora de serviços, de acordo com as cláusulas

estabelecidas em cada convênio. Na maioria das vezes, esta empresa prestadora de

serviços é a Copasa. Então, do jeito que está, todos os Municípios que já têm

convênio estabelecido com a Copasa automaticamente têm esse serviço

regulamentado e fiscalizado por essa agência que se está criando, por esse braço da

Copasa e do governo. Aí está o erro, porque a prioridade não será a qualidade do

serviço; o foco não será o usuário, mas sim a Copasa, a empresa. Trata-se de uma

empresa de economia mista, que tem vários acionistas e, como objetivo principal, o

lucro. Não podemos permitir essa inconstitucionalidade, que é a perda da titularidade

dos Municípios em relação aos serviços de saneamento e à fiscalização deles. Da

forma como está, essa agência não terá autonomia alguma, pois quem dará as

coordenadas será a Copasa, por isso não temos dúvida de que essa agência virá

para balizar os reajustes. O objetivo da criação dessa agência é dar aval aos

reajustes solicitados pela Copasa, e não atender aos usuários, às reivindicações de

qualidade dos serviços de água e esgoto.
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Esses são os pontos críticos desse projeto. Estamos confiantes de que a sua

retirada do regime de urgência é uma sinalização clara do governo de que podemos

dar nossa contribuição por meio de emendas e substitutivos e dessa forma aprimorar

esse projeto, oferecendo ao povo mineiro um instrumento que facilite a vida de cada

cidadão, dos usuários, e sobretudo a gestão pública municipal, que tem o dever, de

acordo com a Lei Federal nº 11.445, de ter uma agência reguladora desses serviços.

Que custa? Se o Estado já está criando uma agência, por que não estendê-la, de

acordo com o próprio conceito de saneamento?

Esta é a celebração pela conquista da bancada e de outros Deputados relativa ao

pedido do governo de retirada do regime de urgência, o que já foi lido aqui, nesta

tarde. Estaremos debatendo mais o tema e envolvendo sobretudo os Prefeitos, que

devem ser os principais interessados. Cada cidadão deve cobrar do Prefeito e do

Vereador seu envolvimento na discussão desse projeto. Do contrário, quem pagará a

conta, posteriormente, será você, usuário. 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. A Presidência defere o requerimento e

fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público que nos acompanha neste momento pela TV Assembleia, estou aqui

novamente para trazer um tema que me tem envolvido insistentemente nos últimos

tempos, o programa Luz para Todos. Já tive oportunidade de conversar com o

Presidente sobre esse programa, que é fundamental quando se trata de interiorizar o

desenvolvimento. Neste momento há necessidade de se colocar na agenda do

governo de Minas Gerais e da Assembleia a solução desse programa.

Realizamos, na semana atrasada, uma audiência pública nesta Casa.

Compareceram representantes da Cemig e alguns membros do Conselho Gestor

Estadual do programa. Já consideramos superada a disputa para saber quem é o pai

da criança. Não vamos ficar na insistência para saber de quem é o programa Luz

para Todos, se é do governo Federal, do governo Lula, ou se é do governo do
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Estado. É pacífico que o programa é fruto de uma parceria entre o governo federal e

o governo de Minas.

Esse programa nacional, que está em todos os Estados da Federação, vem colocar

na ordem do dia um fator crucial para a interiorização do desenvolvimento, que é o

acesso à disponibilidade de energia elétrica, não só para ofertar conforto às famílias

do campo, colaborando para evitar o êxodo rural em razão do atrativo que as cidades,

os grandes centros urbanos exercem sobre as pessoas que moram no campo, mas,

principalmente, para disponibilizar energia voltada ao apoio à produção, para a

agregação de valor à produção, para a melhora da produtividade no meio rural. Esse

programa é, portanto, fator de ampliação da renda e de manutenção do homem no

campo.

Tive oportunidade, Sr. Presidente, na semana passada, de participar de três

audiências públicas. Em todas elas foi debatido o Luz para Todos. Já fizemos os

cálculos, já nos manifestamos aqui a respeito deles, mas vamos repetir.

No momento em que comparamos o plano da Cemig para disponibilizar a energia

elétrica na região noroeste de Minas, na região da nossa querida Paracatu e na

região das Bacias do Rio Paracatu e Urucuia, percebemos que ainda existe um

percentual muito grande da demanda a ser atendido. Aquilo com que a Cemig está se

comprometendo, formal e oficialmente, como foi imposto no controle da Aneel, é

muito pouco. Essa relação entre atendimento e demanda é muito pequena, visto que

somente 23% da demanda reprimida - o chamado mercado potencial, segundo a

terminologia da Cemig - será atendida dentro do contrato das 55 mil ligações hoje

vigente entre a Cemig, o governo do Estado e a Eletrobrás.

Portanto, estamos reclamando, cobrando a priorização que ficou pactuada no

Conselho Gestor Estadual para as áreas contempladas cobertas pelo programa

Territórios da Cidadania. Não é possível admitir que se faça exatamente o avesso da

priorização, porque é justamente isso que está acontecendo não só no Noroeste de

Minas, mas também no Norte, no Jequitinhonha e no Vale do Mucuri, exatamente as

regiões mais empobrecidas, de menor IDH do Estado - um dos principais indicadores

para a priorização no programa Luz para Todos.
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Nas três audiências que foram realizadas na semana passada e das quais

participei, nas cidade de Brasilândia de Minas, Urucuia e Riachinho, assistimos aos

pequenos produtores rurais, principalmente os agricultores familiares, pleiteando

serem atendidos pelo programa Luz para Todos, ainda neste ano, com a esperança

de que sejam contemplados até o final de 2010, quando se encerra o mandato do

Presidente Lula e esse programa.

É importante lembrar que ainda faltam cerca de 50 mil ligações, além das 55 mil do

atual contrato. A nossa preocupação é que precisa ser rapidamente formalizado um

novo contrato para dar conta dessa diferença. Além disso, é preciso agilidade nas

licitações. Isso porque, a exemplo do que vem acontecendo agora, no atual contrato,

a demora é evidente. Ele foi assinado em setembro, e até hoje estamos em processo

de licitação. Portanto, se quisermos atender à meta estabelecida pelo Presidente Lula

de fazer com que a lamparina ou candeeiro, como se fala em algumas regiões, vire

peça de museu, é preciso colocarmos na ordem do dia, na agenda da Assembleia,

uma solução definitiva para o programa Luz para Todos. Isso é plenamente possível,

e a Cemig já demonstrou capacidade operacional de executar as ligações do

programa Luz para Todos num patamar muito superior ao que vem fazendo hoje,

após ter retomado uma parte do programa e a partir do que ainda vai realizar após o

resultado da licitação que está em curso. No passado, dentro do programa Luz para

Todos, a Cemig já fez isso, já provou que tem capacidade. Portanto, temos todas as

condições para resolver esse problema. Para isso, o governo federal tem recurso

disponível, e a Cemig também, pois vem obtendo lucros fabulosos. Da mesma forma,

o governo do Estado já tem a sua provisão de recursos para o programa para este

ano e poderá perfeitamente projetar, para o Orçamento do ano que vem, a sua

conclusão.

Continuaremos acompanhando. A Cemig saiu da audiência pública com o

compromisso de, até o final do mês de maio, apresentar o consolidado do mercado

potencial - por nós chamado de “demanda reprimida” - para então apurar o número

exato de ligações que faltam, confeccionar, elaborar e assinar um novo contrato que

encaminhe solução para o programa Luz para Todos.
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Gostaria ainda, Sr. Presidente, de falar de um outro programa importantíssimo que

está em curso e que está aberto à acolhida de projetos. Trata-se de um programa

federal no qual Minas Gerais vem destacando-se em todo o Brasil: o Programa de

Aquisição de Alimentos, executado pela Conab com recursos repassados pelo

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que é dirigido pelo caro

companheiro Ministro Patrus Ananias. Fazemos o acompanhamento desse programa

desde sempre. Trata-se de um programa engenhoso, Sr. Presidente, que, ao mesmo

tempo em que favorece o planejamento, estimula a produção do agricultor familiar,

porque garante a compra dos produtos. Ele faz uma doação simultânea: paga-se ao

produtor rural e faz-se a doação, seja para complementar a merenda escolar nas

escolas públicas, seja para atender a instituições que promovem assistência social ou

a instituições que atuam como a Pastoral da Criança, a qual desenvolve uma ação

que merecia, a essa altura, um “status” de política pública, pela sua relevância.

Portanto, paga-se ao agricultor familiar - e paga-se bem pelos seus produtos - e faz-

se a doação simultânea para órgãos públicos ou entidades sociais.

Minas Gerais, em 2008, foi um dos Estados que mais executou o Programa de

Aquisição de Alimentos da Conab e do MDS. Sr. Presidente, 20% de todo o recurso

disponibilizado nacionalmente foram executados pela Conab em Minas. Foram

atendidos 10 mil agricultores no Estado, por meio de projetos apresentados por 200

entidades sociais. O programa, no ano passado, perfazia R$188.000.000,00, e 20%

desse total foi aplicado aqui, em Minas. Este ano o programa disponibiliza

R$240.000.000,00. Estamos divulgando esses dados porque os recursos são

disponibilizados para as Conabs estaduais à medida que se organiza a demanda e

que os projetos são elaborados e entregues na Conab. E do que se precisa? É

preciso fundamentalmente mapear a produção da agricultura familiar num

determinado território - no Município, num Distrito, numa região, num recorte de

Município ou de mais Municípios - por meio de um consórcio ou de uma entidade que

tenha atuação em mais de um Município. Essas entidades não podem ser entidades

públicas, devem ser entidades ligadas à produção da agricultura familiar, de modo a

fortalecer também o associativismo, o cooperativismo, a organização dos pequenos

agricultores no País. Mapeia-se, levanta-se a produção, apresenta-se o resultado
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para a Conab juntamente com a indicação dos beneficiários da doação dos produtos:

escolas, movimentos, pastorais sociais. Uma vez aprovada a indicação, a

documentação estando toda certinha, o recurso passa a ser liberado para aquisição e

doação dos alimentos.

Aqueles que querem participar desse programa devem procurar a Conab, buscar

informação, porque esse é um programa que vem fazendo muito sucesso no Brasil

inteiro e mais ainda em Minas Gerais.

Quero estender o convite do Deputado Federal Antônio Andrade, que estou

reforçando, a todos os interessados da região Noroeste de Minas para que

compareçam no próximo sábado, às 9 horas, no tatersal da cidade de Buritis, porque

um técnico da Conab de Belo Horizonte irá até aquela cidade para apresentar o

programa, explicá-lo, detalhá-lo.

Também estaremos presentes para emitir a nossa opinião e dar orientações a

respeito do assunto, porque conhecemos bem tanto esse programa quanto as

dificuldades e entraves para que ele possa ser efetivamente bem executado no

interior do Estado, fazendo um bem imenso: melhorar a renda dos agricultores

familiares e auxiliar entidades que atuam na assistência social e na complementação

da merenda escolar.

Queremos ainda, Sr. Presidente, lembrar, mais uma vez, que o prazo das inscrições

para o prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social, edição 2009, encerra-

se no dia 29 de maio. Então, estamos próximos do fim do prazo das inscrições, e é

fundamental que entidades sociais, prefeituras, institutos de pesquisa e universidades

apresentem as ideias que já foram aplicadas - portanto, testadas - na resolução dos

mais diversos problemas: as questões ambientais relacionadas à água ou à

reciclagem ou à reutilização do lixo, para ampliar-se a vida dos aterros sanitários; as

questões relativas a habitação; as questões que dizem respeito a geração de trabalho

e renda, a energia, além de outros temas relacionados a dificuldades enfrentadas por

pequenas comunidades do interior do País e que já foram superadas por meio de

propostas engenhosas, soluções encontradas pela própria comunidade - às vezes,

em pareceria com institutos de pesquisa ou universidades, às vezes com o seu

conhecimento próprio.
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Assim, mais uma vez, convidamos a participar do prêmio Fundação Banco do Brasil

de Tecnologia Social todos aqueles - e todas as organizações - que ajudaram a

solucionar problemas nas suas comunidades, disponibilizando, assim, o seu

conhecimento, a sua técnica ou processo para fazer com que o benefício gerado em

sua comunidade alcance muitas outras país afora. Minas Gerais tem participado

intensamente das últimas edições desse prêmio, disponibilizando a força e a

competência do movimento social e dos movimentos populares, das organizações

comunitárias do nosso Estado e levando seu conhecimento e seu apoio a muitas

comunidades Brasil afora. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 28,

às 9 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária

também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia

anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/5/2009

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar,

Sávio Souza Cruz e Almir Paraca, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

debater o Decreto nº 6.640, de 2008, que dispõe sobre a proteção das cavidades

naturais subterrâneas existentes no território nacional, e discutir e votar proposições

da Comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência,

publicada no “Diário do Legislativo” na data mencionada entre parênteses: ofícios do
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Sr. Diego Andrade, Diretor de Operação Sudoeste da Copasa-MG, e do Cel. PM

Itamar de Oliveira Pacheco Filho, Chefe da Seção de Meio Ambiente da PMMG

(18/4/2009). Registra-se a presença do Deputado Gil Pereira. A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Rubens Vargas Filho, Conselheiro

do Sindicato da Indústria Extrativista de Minas Gerais - Sindiextra -, representando

José Fernandes Coura, Presidente; Maria Dalce Ricas, Superintendente Executiva da

Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente - Amda -; Ubaldina Costa Isaac,

Coordenadora do Núcleo de Licenciamento Ambiental do Ibama, representando

Roberto Messias Franco, Presidente; Rinaldo César Mancin, Diretor de Assuntos

Ambientais do Instituto Brasileiro de Mineração - Ibram -, representando Paulo

Camillo Vargas Penna, Presidente; Marcelo Albano Morais, Assessor Ambiental da

Associação Mineira dos Municípios, representando José Milton de Carvalho Rocha,

Presidente; Maurício Cravo, espeleólogo e consultor de meio ambiente; Fabiano

Fernandes, Presidente da Associação Mineira de Escalada; Roberto Alvarenga,

Gerente de Gestão de Áreas Protegidas do IEF, os quais são convidados a tomar

assento à mesa. A Presidência, na qualidade de um dos autores do requerimento que

deu origem ao debate, faz suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra

aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se

ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. 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 votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei

nº 2.692/2008 com a Emenda nº 1. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Almir Paraca - Sávio Souza Cruz - Vanderlei Jangrossi.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/5/2009

Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria

Resende e os Deputados Braulio Braz, Dimas Fabiano e Gilberto Abramo, membros
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da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Braulio Braz, 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 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 2.948, 2.681, 2.694, 2.817,

2.857, 2.882/2008, 3.003, 3.023, 3.037, 3.068, 3.071 e 3.080/2009 (Deputada Ana

Maria Resende); 3.081, 3.083, 3.084, 3.095, 3.096, 3.097, 3.103, 3.106, 3.107, 3.108,

3.112 e 3.117/2009 (Deputado Dimas Fabiano). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei

nºs 2.578/2008 (relator: Deputado Gilberto Abramo) e 2.948/ 2008 (relatora: Deputada

Ana Maria Resende). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.681, 2.694, 2.817,

2.857, 2.882/2008, 3.003, 3.023, 3.037, 3.068, 3.071 e 3.080/2009 (relatora:

Deputada Ana Maria Resende); 3.081, 3.083, 3.084, 3.095, 3.096, 3.097, 3.103,

3.106, 3.107, 3.108, 3.112 e 3.117/2009 (relator: Deputado Dimas Fabiano).

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano - Ana Maria Resende.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

19/5/2009

Às 14h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo e

Vanderlei Miranda, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,
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o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão

presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a

debater, em audiência pública, o Programa Vila Viva da Prefeitura Municipal de Belo

Horizonte. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Belmar

Azze Ramos, Defensor Público-Geral do Estado; Cláudius Vinícius Leite Pereira,

Diretor-Presidente da Urbel, representando o Sr. Márcio Araújo de Lacerda, Prefeito

Municipal de Belo Horizonte; Milton Ferron, Assessor da Presidência da Urbel;

Paulinho Motorista, Vereador à Câmara Municipal de Belo Horizonte; João Oscar,

Corregedor e Vice-Presidente da Comissão de Administração Pública da Câmara

Municipal de Belo Horizonte; Hélio da Gama e Silva e Marcelo Nicoliello, Defensores

Públicos do Estado; Pe. Pier Luigi Bernareggi, Pároco Solidário da Paróquia de Todos

os Santos da Arquidiocese de Belo Horizonte; Alexandre Mello Brandão,

Coordenador da Rede Favela e Periferia; Gilberto Francisco Guimarães, morador da

Vila Antena - Morro das Pedras; Otávio José, morador da Vila São José; e as Sras.

Rosilene Nunes Martins, moradora da Pedreira Prado Lopes; e Cristina Silva de Lima,

moradora do Aglomerado da Serra, que são convidados a tomar assento à mesa. O

Deputado Durval Ângelo, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas

considerações iniciais. Registra-se a presença dos Deputados Ruy Muniz e Domingos

Sávio. Logo após, o Presidente passa a palavra aos convidados para que façam suas

exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas

notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. 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 (6) em que solicita seja

encaminhada cópia das notas taquigráficas desta reunião ao Presidente do

Congresso Nacional e à Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte com

vistas à apuração de possíveis irregularidades no Progama Vila Viva da Prefeitura

Municipal de Belo Horizonte; seja encaminhada cópia das notas taquigráficas desta

reunião à Defensoria Pública para tomada de providências acerca das questões

levantadas sobre o referido programa; seja encaminhado ao Superior Tribunal de
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Justiça pedido de providências para a concessão de liminar requerida na ação do

“habeas corpus” em favor de Franciane Daniele do Carmo; seja encaminhado ao

Defensor Público-Geral do Estado pedido de providências com vistas à designação

de uma equipe da Defensoria para tratar de questões relativas ao desrespeito às

terras quilombolas no Município de Conceição do Mato Dentro; seja encaminhada

cópia das notas taquigráficas desta reunião à 13ª Promotoria de Justiça desta Capital

para conhecimento das questões levantadas sobre o Programa Vila Viva; Sargento

Rodrigues em que solicita seja realizada reunião de audiência pública, com

convidados que menciona, para discutir as denúncias de irregularidades nas

transferências de policiais militares e da Deputada Maria Lúcia Mendonça em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública, em Cataguases, com convidados

que menciona, para debater a situação da cadeia pública e do quartel da Polícia

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 trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Maria Lúcia Mendonça - Gláucia Brandão - Ruy Muniz -

Vanderlei Miranda.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 19/5/2009

Às 15h23min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Vanderlei

Jangrossi, Carlos Gomes e Chico Uejo, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Jangrossi, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Chico Uejo,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofício do Deputado

Sebastião Helvécio, Coordenador da Comissão Extraordinária para o Enfrentamento

da Crise Econômico-Financeira Internacional, em que convida os membros desta
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Comissão para a reunião a ser realizada no dia 19/5/2009, terça-feira, às 15h30min,

com a finalidade de debater o impacto da crise econômica no setor agropecuário em

Minas Gerais. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, em

turno único, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

3.225/2009 (Deputado Antônio Carlos Arantes); e 3.247/2009 (Deputado Chico Uejo).

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs

3.127/2009 (relator: Deputado Chico Uejo); 3.166/2009 (relator: Deputado Carlos

Gomes); 3.174/2009; 3.225/2009 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça (relator: Deputado Antônio Carlos Arantes); e 3.185/2009 com a Emenda nº 1,

da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Domingos Sávio), que

receberam parecer por sua aprovação. Submetido a votação, é aprovado o

Requerimento nº 3.742/2009. Submetido a discussão e votação, é aprovado o

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.083/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta em que solicita seja realizada

audiência pública para debater a situação das terras devolutas no Norte de Minas;

Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja realizada visita ao Instituto de Laticínios

Cândido Tostes, no Município de Juiz de Fora, com a finalidade de conhecer sua

estrutura e seu corpo técnico de pesquisadores; e Vanderlei Jangrossi, Carlos Gomes

e Chico Uejo em que pleiteiam seja solicitado ao Secretário de Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior que se empenhe na realização de investimentos necessários para o

desenvolvimento de tecnologias que possibilitem a utilização de fontes alternativas

para a produção de fertilizantes agrícolas, a exemplo da rocha potássica conhecida

como verdete, e que realize gestões junto aos demais órgãos estaduais e federais

com o mesmo objetivo. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2009.
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Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Carlos Gomes.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 20/5/2009

Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Maria Lúcia

Mendonça e Gláucia Brandão e o Deputado Carlin Moura, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria Lúcia

Mendonça, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da

Deputada Gláucia Brandão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta

e a deliberar sobre proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência: ofícios das Sras. Antônia Brasil e Maria José Brasil,

psicopedagogas, em que comunicam a aprovação de proposta feita à Comissão de

Ensino Superior, durante o debate público sobre o Plano Decenal de Educação; do

Sr. Leonardo Vinhas Ciacci, Presidente da Câmara Municipal de Varginha, em que

encaminha indicação do Vereador Rogério Bueno, solicitando providências para a

implantação da gestão plena da educação nos Municípios mineiros; do Sindicato

Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Subsede Muriaé, em que

solicita apoio e providências para a solução de problemas na estrutura física da

Escola Estadual João Teixeira Siqueira, na localidade de Vermelho, Município de

Muriaé; do Deputado Carlin Moura, em que encaminha documento recebido de

servidores de escolas estaduais do Município de Patos de Minas, referente ao Plano

Decenal de Educação. 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 3.088/2009 (relatora: Deputada Maria

Lúcia Mendonça); 3.137/2009 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro

Silva); 3.152/2009 (relatora: Deputada Gláucia Brandão); 3.153/2009 (relatora:

Deputada Maria Lúcia Mendonça); 3.205/2009 (relator: Deputado Deiró Marra) e

3.212/2009 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva), que receberam parecer por sua
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aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os

Requerimentos nºs 3.702; 3.716; 3.721 a 3.739; 3.741; 3.744 e 3.748/2009.

Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.080, 3.085, 3.095 e

3.112/2009. Registra-se a presença do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 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

convidada a Prof. Lavínia, da Uemg, para participar desta reunião; sejam

encaminhadas ao Presidente do Conselho Comunitário Unidos pelo Ribeiro de Abreu,

à Diretora da Escola Estadual Bolívar Tinoco Mineiro e à Secretária de Estado de

Educação as notas taquigráficas da reunião de audiência pública desta Comissão

realizada em 16/4/2009; seja realizada reunião de audiência pública, conjunta com a

Comissão de Participação Popular, para discutir a Lei de Incentivo ao Esporte, o

investimento em Minas Gerais para a realização da Copa 2014 e assuntos correlatos;

das Deputadas Maria Lúcia Mendonça e Gláucia Brandão e dos Deputados Dalmo

Ribeiro Silva e Carlin Moura, em que solicitam seja realizada visita ao Ministério da

Educação para tratar do Programa Universidade para Todos - ProUni -; seja realizada

visita à Secretaria de Planejamento para tratar da situação funcional dos designados

e efetivados da Uemg; seja realizada reunião de audiência pública para discutir o

ProUni; das Deputadas Maria Lúcia Mendonça e Gláucia Brandão e do Deputado

Carlin Moura, em que solicitam seja realizada reunião de audiência pública com o

objetivo de discutir assuntos atinentes às universidades públicas do Estado, em

especial os problemas enfrentados pelo corpo docente da Uemg. Registra-se a

presença da Prof. Lavínia, da Uemg. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2009.

Maria Lúcia Mendonça, Presidente - Sebastião Costa.
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ATA DA 3ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/5/2009

Às 14h7min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Lafayette de Andrada, Fábio Avelar (substituindo este ao Deputado Neider Moreira,

por indicação da Liderança do BPS) e Jayro Lessa (substituindo o Deputado Elmiro

Nascimento, por indicação da Liderança do DEM), membros da Comissão de

Administração Pública; os Deputados Zé Maia, Jayro Lessa, Lafayette de Andrada e

Fábio Avelar (substituindo este ao Deputado Juarez Távora, por indicação da

Liderança do BPS), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Lafayette de Andrada, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. 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. Anunciada a

discussão do parecer sobre o Projeto de Lei nº 3.186/2009, pela Comissão de

Fiscalização Financeira, o Presidente suspende a reunião para acordo entre as

Lideranças. Reabertos os trabalhos, registra-se a presença dos Deputados Délio

Malheiros, Zé Maia (substituindo este ao Deputado Domingos Sávio, por indicação do

BSD), Jayro Lessa (substituindo o Deputado Elmiro Nascimento, por indicação do

DEM) e Juarez Távora (substituindo o Deputado Neider Moreira, por indicação do

BPS), membros da Comissão de Administração Pública, e os Deputados Zé Maia,

Jayro Lessa, Délio Malheiros (substituindo este ao Deputado Inácio Franco, por

indicação do BPS) e Juarez Távora, membros da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária. A Presidência suspende a reunião para acordo entre as

Lideranças. Reabertos os trabalhos, registra-se a presença dos Deputados Délio

Malheiros, Zé Maia (substituindo este ao Deputado Domingos Sávio, por indicação do

BSD), Gustavo Valadares (substituindo o Deputado Elmiro Nascimento, por indicação

do DEM) e Lafayette de Andrada, membros da Comissão de Administração Pública, e
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os Deputados Zé Maia, Gustavo Valadares (substituindo este ao Deputado Jayro

Lessa, por indicação do DEM), Antônio Júlio, Délio Malheiros (substituindo o

Deputado Inácio Franco, por indicação do BPS), Juarez Távora e Lafayette de

Andrada, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Registra-se, também, a presença dos Deputados Weliton Prado e Fábio Avelar. Na

fase de discussão do parecer sobre o Projeto de Lei nº 3.186/2009, a Presidência

informa que foram recebidas as Propostas de Emenda nºs 1 a 10 e 17 a 19, do

Deputado Weliton Prado, 11 a 13, do Deputado Fávio Avelar, 14 e 15, do Deputado

Jayro Lessa, 16, do Deputado Délio Malheiros, e 20, dos Deputados Délio Malheiros

e Antônio Júlio. Encerrado o prazo de duração da reunião e não sendo cumprida a

sua finalidade, a Presidência determina a lavratura da ata, encerra os trabalhos e

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, a ser

aberta às 20h3min, na mesma data.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio - Juarez Távora - Zé Maia - Gustavo

Valadares - Lafayette de Andrada.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

20/5/2009

Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados João Leite, Rômulo Veneroso e Tenente Lúcio, membros da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Délio Malheiros. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Tenente Lúcio, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e

comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr. Paulo Alkmin,

Ouvidor de Polícia, encaminhando, para conhecimento e adoção de medidas legais,

cópia da denúncia nº 18.816, em que são narrados fatos com possível envolvimento

do policial civil Franklin Pernes Vieira, lotado na 49ª DRPC/Itabira; e da denúncia nº
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18.835, em que são narrados fatos com possível envolvimento de policiais civis

lotados no Grupo de Resposta Especial - GRE; carta do Sr. Mauro de Oliveira Ruela,

em que solicita providências quanto à situação atual do Ceresp de Juiz de Fora; ofício

do Sr. Alexandre Maciel de Barros, Presidente da Câmara Municipal de Pitangui,

encaminhando cópia do pronunciamento proferido pelo Vereador Márcio Antônio

Gonçalves, agradecendo a realização de reunião de audiência pública desta

Comissão em Pitangui, com resultados importantes para a vida do Município; e de

ofício do Sr. Nilo Marques Júnior, Juiz de Direito, publicado no “Diário do Legislativo”,

em 16/5/2009. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em 1º turno, o parecer pela

aprovação do Projeto de Lei nº 900/2007 na forma do Substitutivo nº 2, e pela

rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:

Deputado Tenente Lúcio). O Projeto de Lei nº 2.031/2008 é retirado da pauta,

atendendo-se a requerimento da Deputada Maria Tereza Lara, 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

3.758, 3.760, 3.766, 3.774, 3.775 e 3.784/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos dos Deputados Délio Malheiros em que solicita seja realizada reunião

de audiência pública no Bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, para discutir o

aumento dos índices de violência nessa região; Antônio Júlio em que solicita seja

encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG pedido de providências com vistas à

instalação de um posto policial nos Distritos de Brumal e Barra Feliz, situados no

Município de Santa Bárbara; João Leite, Tenente Júlio e da Deputada Maria Tereza

Lara (3) em que solicitam seja encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais

pedido de providências visando à implantação do sistema de emissão eletrônica de

alvarás de soltura em Betim e em outros Municípios de grande porte do Estado; em

que solicitam seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências
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visando à concessão de incentivos fiscais a empresas que empreguem egressos do

sistema prisional; e em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado de

Defesa Social pedido de providências visando à implantação de videoaudiências nas

penitenciárias, no Ceresp de Betim e de outros Municípios de grande porte do

Estado; João Leite, Tenente Lúcio, Rômulo Veneroso e da Deputada Maria Tereza

Lara (3) em solicitam seja encaminhado ao Juiz de Direito encarregado das

Execuções Penais e à Promotoria da Justiça da Comarca de Cataguases pedido de

informações sobre o encaminhamento das solicitações dos detentos dessa Comarca,

conforme correspondência encaminhada a esta Comissão pelos detentos; em que

solicitam seja encaminhado ao Comando da PMMG cópia do ofício do Sr. Moisés

Raposo, Vereador da Câmara Municipal de Simonésia, em que solicita a

disponibilização de um pelotão da Polícia Militar para o Município, tendo em vista a

sua extensão territorial e a premente necessidade do aumento de efetivo naquela

localidade; e em que solicitam sejam realizadas reuniões de audiência pública desta

Comissão nos Municípios de Uberaba, Uberlândia, Patos de Minas, Pouso Alegre,

Manhuaçu, Governador Valadares, Montes Claros, Ipatinga, Juiz de Fora, Divinópolis,

Formiga e Lavras, com a finalidade de debater com a comunidade e autoridades a

questão da segurança pública nesses Municípios. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2009.

João Leite, Presidente - Rômulo Veneroso - Tenente Lúcio -Vanderlei Jangrossi.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 20/5/2009

Às 15h6min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília Ferramenta

e os Deputados Paulo Guedes, Ademir Lucas, Sebastião Helvécio e Wander Borges,

membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, a Deputada Maria

Tereza Lara e os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Carlos Gomes e Doutor Rinaldo.

Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Cecília Ferramenta, declara
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aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ademir

Lucas, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, discutir e votar

proposições da Comissão e debater, em audiência pública, o programa habitacional

Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, bem como os benefícios e os impactos

de sua execução no Estado, no que se refere à redução do déficit habitacional e à

geração de empregos, e comunica o recebimento de ofício do Sr. Rômulo Antônio

Viegas, Subsecretário de Desenvolvimento Regional e Urbano, publicado no “Diário

do Legislativo” de 15/5/2009. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para

ouvir os Srs. Dilzon Melo, Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional e

Política Urbana - Sedru -; Rômulo Martins de Freitas, Superintendente Regional

Centro de Minas da Caixa Econômica Federal; as Sras. Marta Garske, Diretora do

Departamento de Produção Habitacional do Ministério das Cidades; Antônia de

Pádua, Coordenadora da União Estadual por Moradia Popular; e os Srs. Teodoro

Alves Lamounier, Presidente da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais

- Cohab-MG -; e Carlos Henrique Cardoso Medeiros, Secretário Adjunto Municipal de

Habitação de Belo Horizonte, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência concede a palavra ao Deputado Carlos Gomes, autor do requerimento

que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais; 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 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 2.808/2008 (relator: Deputado

Ademir Lucas). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

3.768 e 3.769/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
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aprovado requerimento da Deputada Cecília Ferramenta em que solicita seja

realizada audiência pública, com a presença do Departamento Nacional de

Infraestrutura de Transportes - DNIT -, destinada a obter informações sobre a

efetivação das intervenções anunciadas pelo Ministro dos Transportes a

representantes da bancada mineira e do Movimento pela Duplicação da BR-381.

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, 27 de maio de 2009.

Paulo Guedes, Presidente - Ademir Lucas - Fábio Avelar - Sebastião Helvécio.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/5/2009

Às 15h8min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Vanderlei Jangrossi e Lafayette de Andrada (substituindo o Deputado

Juninho Araújo, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Vanderlei Jangrossi, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante da pauta e a discutir e

votar proposições da Comissão. A seguir, acusa o recebimento do Projeto de Lei nº

2.559/2008, em turno único, para o qual designou relator o Deputado Vanderlei

Jangrossi. 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 2.310/2008

(relator: Deputado Paulo Guedes), que recebeu parecer por sua aprovação.

Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 3.791/2009. Submetidos a

discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 2.817/2008 e 3.037/2009. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
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da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2009.

Gláucia Brandão, Presidente - Juninho Araújo.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 21/5/2009

Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Eros Biondini e Carlos Gomes, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Tenente Lúcio, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos Gomes, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante da pauta e a deliberar sobre proposições da Comissão e comunica

o recebimento da seguinte correspondência, publicada no “Diário do Legislativo”, na

data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Robson Braga de Andrade,

Presidente do Sistema Fiemg (15/5/2009), e Paulo Eduardo Rocha Brant, Secretário

de Estado da Cultura (16/5/2009). O Presidente, Deputado Tenente Lúcio, acusa o

recebimento dos Projetos Lei nºs 2.644/2008 e 3.276/2009 em turno único, cuja

relatoria evocou a si. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 3.745, 3.761, 3.780 e 3.781/2009. 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 Ruy Muniz em que solicita reunião de audiência

pública para debater o potencial turístico e o manejo sustentável do Parque Estadual

do Itacolomi, localizado no Município de Ouro Preto; Tenente Lúcio em que solicita a

realização de audiência pública no Município de Sacramento para debater temas

relacionados ao desenvolvimento turístico local e regional; Ana Maria, Tenente Lúcio

e Carlos Pimenta em que solicitam seja encaminhado ao Governador do Estado
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pedido de providência para que a Unimontes implante um curso superior de turismo

no Município de Montezuma; seja encaminhado ao Presidente da Copasa pedido de

providências com vistas à imediata solução dos problemas de abastecimento de água

no Município de Montezuma, bem como a execução de ações que garantam a

despoluição do Rio Tabua; seja realizada reunião de audiência pública, com a

presença do Sebrae e da Secretaria de Estado de Turismo, para debater a viabilidade

de realização de um seminário que tenha por finalidade a integração das áreas de

turismo, cultura, gastronomia e artesanato no Estado. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2009.

Tenente Lúcio, Presidente - Eros Biondini - Antônio Carlos Arantes.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 21/5/2009

Às 11h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Antônio

Júlio, Juarez Távora, Antônio Carlos Arantes, Domingos Sávio (substituindo o

Deputado Lafayette de Andrada, por indicação da Liderança do BSD) e Ruy Muniz

(substituindo o Deputado Jayro Lessa, por indicação da Liderança do DEM),

membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a

subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. O Deputado Ruy

Muniz se retira da reunião. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.169/2009

com a Emendas nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Zé

Maia), e 3.188/2009 (relator: Deputado Lafayette de Andrada) com as Emendas nºs 1
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e 2, da Comissão de Constituição e Justiça. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2009.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Inácio Franco - Juarez Távora - Jayro

Lessa.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/5/2009

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Chico Uejo,

Gilberto Abramo, Padre João, Sebastião Costa e Ademir Lucas, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Vice-Presidente, Deputado

Chico Uejo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Gilberto Abramo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os

relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.319 e 3.330/2009 (Deputado Gilberto

Abramo); 3.316, 3.318, 3.328 e 3.329/2009 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 3.325 e

3.331/2009 (Deputado Delvito Alves); 3.320/2009 (Deputado Ronaldo Magalhães);

3.323, 3.324 e 3.333/2009 (Deputado Sebastião Costa); 3.321 e 3.332/2009

(Deputado Chico Uejo); 3.317, 3.326, 3.327 e 3.334/2009 (Deputado Padre João);

Projeto de Lei Complementar nº 50/2009 e Projeto de Lei nº 851/2007 (Deputado

Sebastião Costa, em virtude de redistribuição); 2.438 e 3.160/2008 (Deputado

Gilberto Abramo, em virtude de redistribuição); e 3.158/2009 (Deputado Padre João,

em virtude de redistribuição). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. São convertidos em diligência à Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão e à Secretaria de Estado de Defesa Social o Projeto de Lei

Complementar nº 50/2009; à Secretaria de Estado de Cultura o Projeto de Lei nº

851/2007. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1 do Projeto de Lei nº

3.202/2009 (relator: Deputado Sebastião Costa). Os pareceres sobre os Projetos de

Lei nºs 2.438/2008 e 3.160/2009 no 1º turno deixam de ser apreciados em virtude de

solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado Gilberto Abramo. Os Projetos

de Lei nºs 3.054, 3.055, 3.191, 3.223, 3.295 e 3.313/2009 são retirados da pauta,

atendendo-se a requerimento do Deputado Delvito Alves, aprovado pela Comissão. O

parecer sobre o Projeto de Lei nº 3.158/2009 no 1º turno deixa de ser apreciado em

virtude de solicitação de prazo regimental pelo respectivo relator, Deputado Padre

João. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.201/2009 (relator: Deputado

Padre João). O Projeto de Lei nº 3.237/2009 é retirado da pauta, atendendo-se a

requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, aprovado pela Comissão. Passa-se à

2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres que concluem pela

antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade dos Projetos de Lei nºs 2.168 e

2.218/2008 (relator: Deputado Ademir Lucas, em virtude de redistribuição);

3.288/2009 (relator: Deputado Gilberto Abramo, em virtude de redistribuição). Após

discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os

pareceres que concluem pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos

Projetos de Lei nºs 3.291 a 3.293/2009 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 3.294,

3.309, 3.314 e 3.324/2009 (relator: Deputado Sebastião Costa); 3.298 e 3.301/2009

(relator: Deputado Ademir Lucas, em virtude de redistribuição); 3.304/2009 (relator:

Deputado Chico Uejo); 3.299 e 3.311/2009 (relator: Deputado Gilberto Abramo, em

virtude de redistribuição); e 3.326/2009 (relator: Deputado Padre João). Os Projetos

de Lei nºs 3.320 e 3.325/2009 são retirados de pauta por falta de atendimento a

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 requerimentos que solicitam sejam

convertidos em diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 3.296, 3.302 e 3.327/2009.

Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em
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que solicita seja realizado debate público com o tema “Legística: a qualidade da lei e

desenvolvimento”. 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 27/5/2009, às 9h30m, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo - Delvito Alves - Padre João.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/5/2009

Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite,

Rômulo Veneroso, Tenente Lúcio e Vanderlei Jangrossi (substituindo o Deputado

Pinduca Ferreira, por indicação da Liderança do PP), 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 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 matéria constante na pauta, discutir e votar proposições

da Comissão e ouvir o Sr. Ronaldo Araújo Pedron, Subsecretário de Atendimento às

Medidas Socioeducativas da Secretaria de Estado de Defesa Social, sobre o trabalho

desenvolvido pela Subsecretaria e comunica o recebimento da seguinte

correspondência: ofício do Sr. Hélio Cesar da Silva, Presidente da Associação dos

Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar, solicitando moção de apoio à aprovação

da Proposta de Emenda da Constituição Federal de nº 356/2009. A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir o Sr. Ronaldo Araújo Pedron,

Subsecretário de Atendimento às Medidas Socioeducativas da Secretaria de Estado

de Defesa Social, que é convidado a tomar assento à mesa. A Presidência concede a

palavra aos Deputados presentes, autores do requerimento que deu origem ao

debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra ao convidado,

para que faça sua exposição. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,

conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos

ordinários da reunião. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
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compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Projeto de

Lei nº 3.231/2009 (relator: Deputado Rômulo Veneroso), que recebeu parecer pela

sua aprovação. 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 Rômulo Venereoso em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Estado de Defesa Social pedido de providências e

gestões junto ao Departamento de Obras Públicas visando que as obras dos centros

socioeducativos em andamento no Estado sejam concluídas com a maior urgência

possível. 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, 27 de maio de 2009.

João Leite, Presidente - Dimas Fabiano - Tenente Lúcio.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

26/5/2009

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Elmiro Nascimento, Neider Moreira e Deiró Marra (substituindo este ao Deputado

Lafayette de Andrada, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

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. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei

nº 3.067/2009, no 1º turno, para o qual designou como relator o Deputado Lafayette

de Andrada. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação do Projeto

de Lei nº 2.936/2008 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
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Constituição e Justiça (relator: Deputado Délio Malheiros). Passa-se à 2ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 3.803 e 3.804/2009. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Almir Paraca - Neider Moreira.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 27/5/2009

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Adelmo Carneiro Leão, Inácio Franco e Juarez Távora, membros da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Irani Barbosa. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos

membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento do ofício da Sra. Renata

Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, publicado no “Diário do

Legislativo” de 21/5/2009. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

2.557/2008 (Deputado Inácio Franco); 2.987/2009 (Deputado Lafayette de Andrada) e

2.936/2008 (Deputado Zé Maia), no 1º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs

1.856/2008 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:

Deputado Inácio Franco, em virtude de redistribuição); 2.032/2008 (relator: Deputado

Juarez Távora); 2.894/2008 (relator: Deputado Inácio Franco) e 2.985/2009 (relator:



____________________________________________________________________________
1371

Deputado Jayro Lessa, em virtude de redistribuição) na forma do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça. Na fase de discussão do parecer do relator,

Deputado Zé Maia, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.936/2008 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, no 1º turno, o

Presidente defere o pedido de vista do Deputado Adelmo Carneiro Leão. Os Projetos

de Lei nºs 2.980 e 3.032/2009 são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento

do Deputado Jayro Lessa, aprovado pela Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação é aprovado o

Requerimento nº 3.838/2009. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para as

reuniões extraordinárias, hoje às 20h30min, e amanhã, dia 28/5, às 10h45min, para

apreciação dos pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 3.169 e 3.188/2009, determina

a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2009.

Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa - Juarez Távora - Inácio Franco.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.044/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Movimentos Populares de

Córrego Danta – AMPCD –, com sede nesse Município.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme

preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.044/2009 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação dos Movimentos Populares de Córrego Danta, entidade civil sem fins
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lucrativos, fundada em 1997, que tem por finalidade principal promover e apoiar

movimentos e reivindicações populares, com o intuito de melhorar as condições

sociais, econômicas e culturais da comunidade.

Para cumprir os seus objetivos programáticos, realiza atividades educacionais e de

formação geral; incentiva a participação da sociedade em movimentos populares;

firma convênios e parcerias com entidades congêneres; divulga e promove suas

principais ações através dos órgãos de imprensa; e presta serviços compatíveis com

a sua atividade fim, com o objetivo de arrecadar fundos para a manutenção da

entidade.

Por isso acreditamos ser oportuna a intenção de se lhe conceder a pretendida

declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.044/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.275/2009

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Gomes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Artesãos de Felizburgo - Felizarte -,

com sede no Município de Felizburgo.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o art. 103,

I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.275/2009 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação dos Artesãos de Felizburgo - Felizarte -, que tem como finalidades

integrar os artesãos do Município no mercado de trabalho por meio da promoção de

cursos ligados às atividades artesanais e à prestação de serviços; promover a
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produção, o transporte, o armazenamento e a comercialização do artesanato, com a

implantação e o gerenciamento de infraestrutura comunitária; e zelar pela

consolidação e ampliação dos direitos de seus beneficiários.

Em decorrência desse trabalho, os artesãos encontram apoio para o

desenvolvimento de sua atividade, o que concorre para o seu desenvolvimento social

e econômico.

Em face dessas considerações, é oportuna a intenção de se conceder à Associação

dos Artesãos de Felizburgo - Felizarte -, a pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.275/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2009.

Paulo Guedes, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.856/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Mosconi, o projeto de lei em epígrafe autoriza o

donatário do imóvel de que trata a Lei nº 6.817, de 5/7/76, a transferi-lo a sua

incorporadora - Cooperativa Agropecuária do Vale do Sapucaí Ltda. - Coopervás.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a

Emenda nº 1, que apresentou. Agora, vem a este órgão colegiado, a fim de receber

parecer quanto a possível repercussão financeira que poderá originar, conforme

dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.856/2007 tem como finalidade autorizar o donatário do imóvel

de que trata a Lei nº 6.817, de 5/7/1976, a transferi-lo a sua incorporadora,

Cooperativa Agropecuária do Vale do Sapucaí Ltda. - Coopervás.

Há cerca de 33 anos, o Estado doou à Cooperativa Sulmineira de Inseminação

Artificial Ltda. - Cosulminas -, com sede em São Gonçalo do Sapucaí, um imóvel com

área de 107.163m², situado no lugar denominado Prado, nesse Município, para a
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ampliação de suas instalações, ação devidamente autorizada pela Lei nº 6.817, de

1976.

Em 13/8/1982, a Cosulminas foi incorporada pela Cooperativa Agropecuária de São

Gonçalo do Sapucaí Ltda. - Coopagro -, por decisão de seus representantes legais e

associados, com o intuito de melhorar as condições para atender aos objetivos de

ambas, em benefício de todos os cooperados. Assim, a Coopagro assumiu o

patrimônio da Cosulminas, mas o imóvel doado pelo Estado não pôde ser transferido,

porque necessitava de autorização legislativa.

Cabe esclarecer, ainda, que a Coopagro, em reunião realizada em 8/1/1991, alterou

sua denominação para Cooperativa Agropecuária do Vale do Sapucaí Ltda. -

Coopervasp - a cujo patrimônio o projeto de lei em análise autoriza ser incorporado o

imóvel doado pelo Estado de Minas Gerais.

Contextualizada a pretensão do projeto de lei em análise, verifica-se que a

alteração pretendida decorre do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964,

que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos

orçamentos e dos balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito

Federal. Esse dispositivo determina que a movimentação dos valores pertencentes ao

ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Assim, somente com o registro da permissão do Estado, o imóvel poderá ser

incorporado ao patrimônio da Coopervasp.

Ressalte-se ainda que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição

e Justiça, teve como finalidade corrigir a sigla contida no art. 1º do projeto, passando

de Coopervás para Coopervasp, como determina a ata de alteração da razão social.

Finalizando, a alteração pretendida atende aos preceitos legais que versam sobre a

transferência de domínio de bens públicos, não representa despesas para o erário

nem acarreta repercussão na Lei Orçamentária. Portanto, não há impedimento à

transformação da proposição ora analisada em lei.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.856/2007, no 1º

turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2009.
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Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Jayro Lessa - Adelmo Carneiro Leão -

Juarez Távora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.032/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Ruy Muniz, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a

concessão de nova placa, junto ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais -

Detran-MG -, ao proprietário de veículo automotor que tiver a placa clonada.

Preliminarmente, a proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou. Em seguida, foi a matéria analisada pela

Comissão de Segurança Pública, que opinou pela sua aprovação na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, c/c o art.102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em tela tem por objetivo assegurar, ao proprietário de veículo

automotor cuja placa tenha sido clonada, a obtenção gratuita de nova placa. Nos

termos da proposição, uma vez demonstrada a clonagem, em processo

administrativo, o proprietário terá direito a nova placa. Concedida esta, o registro

anterior será retirado do cadastro.

Segundo o autor, a finalidade da proposição é solucionar os problemas dos

proprietários de veículos que sejam vítimas desse tipo de fraude, uma vez que o

Código de Trânsito Brasileiro não previu tal possibilidade.

Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela

constitucionalidade, legalidade e juridicidade da proposição, mas, para aprimorar o

projeto, uma vez que seu texto trata apenas da troca da placa e não faz referência

alguma à nova documentação, apresentou o Substitutivo n° 1, introduzindo tal

alteração na proposição.

A Comissão de Segurança Pública, por seu turno, entendeu que a matéria, apesar

de ser de responsabilidade administrativa da Secretaria de Defesa Social, tem pouca
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relação com a segurança pública, por tratar de uma questão meramente

administrativa. Entretanto, considerou que o projeto vai ao encontro da gestão pública

eficiente e responsável que se pretende imprimir ao sistema estadual de defesa

social. Sendo assim, opinou pela aprovação da proposição na forma do Substitutivo

nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

No que concerne à competência desta Comissão para analisar a repercussão

financeira das proposições, entendemos que a tramitação do projeto em tela não

encontra óbice, uma vez que, embora a proposição gere despesa para o Estado, esta

é irrelevante, não restando contrariada, portanto, a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Assim, entendemos que o projeto deve prosperar nesta Casa.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.032/2008 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2009.

Zé Maia, Presidente - Juarez Távora, relator - Adelmo Carneiro Leão - Inácio

Franco - Jayro Lessa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.985/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Braulio Braz, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Muriaé os imóveis que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou. Agora, vem a este órgão colegiado a fim de

receber parecer quanto a possível repercussão financeira que poderá originar,

conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.985/2009 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Muriaé dois imóveis, sendo um com área de 1.111m², situado
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na Rua Cel. Pereira Sobrinho, Bairro do Porto; e o outro, com 10.000m², situado na

Fazenda São João do Glória.

O Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, autoriza

apenas a doação do bem com 10.000m², onde funciona a Escola Municipal São João

do Glória. O outro imóvel foi retirado do projeto por orientação da Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão, uma vez que a Secretaria de Estado de Educação

tem interesse em sua utilização.

Com o propósito de proteger o interesse da coletividade, o parágrafo único do art.

1º do Substitutivo nº 1 estabelece que o imóvel será utilizado para o funcionamento

de escola municipal; e o art. 2º prevê sua reversão ao patrimônio do Estado se, no

prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de doação, for

desvirtuada essa destinação.

A autorização legislativa para a alienação de bem público é exigência da Lei

Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos

Municípios e do Distrito Federal. No § 2º do art. 105 da referida lei, essa norma

estabelece que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do

Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

O projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que versam sobre a

transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário nem

implica repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.985/2009, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2009.

Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Adelmo Carneiro Leão - Inácio Franco -

Juarez Távora.
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.169/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder

Executivo a contratar operação de crédito junto ao Banco Interamericano de

Desenvolvimento - BID -, destinada à execução do Programa de Parceria para o

Desenvolvimento de Minas Gerais III, e dá outras providências.

Aprovada no 1º turno com a Emenda nº 1, retorna a matéria a esta Comissão para

receber parecer para o 2º turno, nos termos regimentais.

Fundamentação

A proposição em tela visa a autorizar o Poder Executivo a contratar operação de

crédito, até o limite de US$260.000.000,00, com o BID. A proposição estabelece a

obrigatoriedade de que os recursos resultantes da referida operação de crédito sejam

aplicados na execução do Programa de Parceria para o Desenvolvimento de Minas

Gerais III. Em especial, o projeto prevê o implemento da gestão de receitas e a

viabilização de ações de melhoria nas áreas de resultado Logística de Integração e

Desenvolvimento e Rede de Cidades e Serviços, definidas na Lei nº 17.007, de

28/9/2007, que atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI.

A título de contragarantia à garantia prestada pela União, o projeto prevê a

vinculação das receitas tributárias do Estado discriminadas nos arts. 155, 157 e 159

da Constituição Federal, vinculação esta que encontra amparo no § 4º do art. 167 da

Constituição. Dispõe, ainda, que o Orçamento do Estado consignará, anualmente, os

recursos necessários ao atendimento das despesas relativas à amortização do

principal e ao pagamento de juros e demais encargos pertinentes.

Vale destacar que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece exigências para a

realização de operação de crédito, como a verificação, pelo Ministério da Fazenda, do

cumprimento dos limites e condições de endividamento estabelecidos para cada ente

da Federação; a existência de prévia e expressa autorização para a contratação na

Lei Orçamentária, em créditos adicionais ou em lei específica; a inclusão no

Orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação; a
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observância dos limites fixados pelo Senado Federal; e a autorização específica do

Senado Federal quando se tratar de operação de crédito externo.

Conforme manifestação desta Comissão no 1º turno, entendemos que não há

óbices para a efetivação da operação de crédito em análise, sob a ótica da Lei

Complementar Federal nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - e sob o

ponto de vista financeiro e orçamentário.

Finalmente, ressaltamos que, não obstante a aprovação da matéria neste

Parlamento, o contrato de empréstimo será analisado pelo Ministério da Fazenda por

ocasião do envio do pleito ao Senado Federal, nos termos do art. 29 da Resolução nº

43 dessa Casa, que dispõe sobre as operações de crédito interno e externo dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive concessão de garantias, seus

limites e condições de autorização.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.169/2009, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno, apresentado a seguir.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2009.

Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio - Jayro Lessa - Juarez Távora - Luiz

Humberto Carneiro.

PROJETO DE LEI N° 3.169//2009

(REDAÇÃO DO VENCIDO)

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
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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

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 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.621 /2007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.621/2007, de autoria do Deput ado Paulo Guedes, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Francisco o imóvel que

especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma orig inal.

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° 1.621/2007

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Francisco o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São Francisco

imóvel com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados), situado na Av. Dom Pedro

de Alcântara, naquele Município, registrado sob o n° 1.637, a fls. 172 do Livro 8-B-

auxiliar, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Francisco.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à edificação de uma

cozinha comunitária.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.689 /2007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.689/2007, de autoria do Deput ado Carlos Mosconi, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Poços de Caldas o imóvel que

especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma do v encido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.689/2007

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Poços de Caldas o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Poços de Caldas

imóvel com área de 12.170m² (doze mil cento e setenta metros quadrados), situado

naquele Município, registrado sob o n° 6.637, no Li vro 2, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Poços de Caldas.
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Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao desenvolvimento

de projetos socioeducativos.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver

sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.324 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.324/2008, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Rita de Caldas o imóvel que

especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma do v encido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.324/2008

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Rita de Caldas o imóvel

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Santa Rita de

Caldas imóvel com área de 2.047,50m² (dois mil e quarenta e sete vírgula cinquenta

metros quadrados), situado na Praça Onofre Cassemiro de Carvalho, naquele

Município, registrado sob o n° 3.486, à ficha 1 do Livro 2, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Santa Rita de Caldas.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção de

moradias para pessoas carentes.
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Art. 2° – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° – Fica revogada a Lei n° 15.693, de 21 de j ulho de 2005.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.343 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.343/2008, de autoria do Deput ado Braulio Braz, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Muriaé o imóvel que especifica, foi aprovado

nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.343/2008

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Muriaé o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Muriaé imóvel

constituído de terreno edificado, com 6.691,54m² (seis mil seiscentos e noventa e um

vírgula cinquenta e quatro metros quadrados), conforme descrição no Anexo desta

lei, a ser desmembrado de área com 15.014m² (quinze mil e quatorze metros

quadrados), situada na Rua Dona França, s/n°, Distr ito de Belisário, naquele

Município, registrada sob o n° 2 na matrícula 4.019 , a fls. 277 do Livro 2-C, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Muriaé.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

de unidades administrativas do Município e de um parque de exposições

agropecuárias.
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Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2009.

Ana Maria Resende, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Braulio Braz.

ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 200 9.)

O imóvel a ser doado possui os seguintes limites e confrontações: inicia-se no

ponto 65A, localizado na Rua Dona França, confrontando com área remanescente da

Escola Estadual Pedro Vicente de Freitas; daí segue pela rua numa extensão de

26,57m (vinte e seis vírgula cinquenta e sete metros) num rumo de 6°53’56”SE até

encontrar o ponto 1; daí deflete à direita numa extensão de 11,05m (onze vírgula zero

cinco metros) num rumo de 50°46’10”SW até encontrar  o ponto 2; daí deflete à direita

numa extensão de 36,82m (trinta e seis vírgula oitenta e dois metros) num rumo de

68°09’29”SW até encontrar o ponto 4; daí deflete à direita numa extensão de 2,52m

(dois vírgula cinquenta e dois metros) num rumo de 76°52’01”NW até encontrar o

ponto 5, localizado na frente de uma construção; daí deflete à esquerda deixando a

construção e a rua numa extensão de 75,83m (setenta e cinco vírgula oitenta e três

metros) num rumo de 63°09’01”SW até encontrar o pon to 25, localizado na borda do

Rio Fumaça; daí deflete à direita subindo pela borda do rio numa extensão de

106,92m (cento e seis vírgula noventa e dois metros) num rumo de 30°15’29”NW até

encontrar o ponto 31A; daí deflete à direita deixando o rio numa extensão de 40,67m

(quarenta vírgula sessenta e sete metros) num rumo de 61°56’46”NE até encontrar o

ponto 65C, onde volta a confrontar com área remanescente da Escola Estadual Pedro

Vicente de Freitas; daí deflete à direita numa extensão de 83,92m (oitenta e três

vírgula noventa e dois metros) num rumo de 30°44’49 ”SE até encontrar o ponto 65B;

daí deflete à esquerda numa extensão de 94,14m (noventa e quatro vírgula quatorze

metros) num rumo de 64°24’48”NE até encontrar o pon to 65A, início desta descrição,

totalizando uma área de 6.691,54m² (seis mil seiscentos e noventa e um vírgula

cinquenta e quatro metros quadrados).
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.358 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.358/2008, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza 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, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.358/2008

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais –

DER-MG – a doar os imóveis que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Departamento de Estradas de Rodage m do Estado de Minas Gerais

– DER-MG –, autorizado a doar ao Estado imóvel com área de 5.000m² (cinco mil

metros quadrados), conforme descrição constante no Anexo desta lei, a ser

desmembrado da área total de 10.000m² (dez mil metros quadrados), situada na

quadra 6 do Bairro Santa Luzia, na Rua Fhiladelfo de Souza Pinto, no Município de

Unaí, conforme matrícula n° 11.805, de 15/5/1983, n o Cartório de Registro de Imóveis

da Comarca de Unaí.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à implantação do

Núcleo de Gestão Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável – Semad.

Art. 2° - Fica o DER-MG autorizado a doar ao Municí pio de Uberlândia imóvel com

área de 288.134m² (duzentos e oitenta e oito mil cento e trinta e quatro metros

quadrados), correspondente às glebas 1-3 e 4 da Fazenda do Óleo, naquele

Município, registrado sob o n° 28.474, a fls. 251 d o Livro 3-AE, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Uberlândia.
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Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção de

habitações de interesse social.

Art. 3° - Os imóveis de que trata esta lei reverter ão ao patrimônio do DER-MG se,

findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não

lhes tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único dos arts. 1° e 2°.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.

ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 200 9.)

A área destinada a doação tem na frente, do P1 ao P2, uma distância de 53,476m

(cinquenta e três vírgula quatrocentos e setenta e seis metros), confrontando com a

Rua Jovino Rodrigues Santana; no lado direito, do P2 ao P3, com ângulo de 90° à

esquerda, uma distância de 93,5m (noventa e três vírgula cinco metros), confrontando

com área do Acampamento do DER-MG; no fundo, do P3 ao P4, com ângulo de 90° à

esquerda, uma distância de 53,476m (cinquenta e três vírgula quatrocentos e setenta

e seis metros), confrontando com a Rua Antônio Gonçalves; e no lado esquerdo, do

P4 ao P1, ponto de início desta descrição, com ângulo de 90° à esquerda, uma

distância de 93,5m (noventa e três vírgula cinco metros), confrontando com a

Associação Atlética do Banco do Brasil – AABB –, perfazendo uma área total de

5.000m² (cinco mil metros quadrados).

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.169 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.169/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que 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, foi aprovado no 2°

turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.
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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° 3.169/2009

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.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a contr atar 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.

§ 1° - A operação de que trata o “caput” tem por ob jetivo financiar atividades e

projetos do Estado, em especial das áreas de resultados definidas na Lei n° 17.007,

de 28 de setembro de 2007, a seguir relacionadas:

I - Logística de Integração e Desenvolvimento;

II - Rede de Cidades e Serviços.

§ 2° - Os recursos de que trata o “caput” serão alo cados 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.

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a ofere cer, como contragarantia à

garantia oferecida pela União para a realização da operação de crédito objeto desta

lei, as cotas e as receitas tributárias previstas nos arts. 155, 157 e 159, combinados

com o § 4° do art. 167, da Constituição da Repúblic a.

Art. 3° - O Orçamento do Estado consignará, anualme nte, os recursos necessários

ao atendimento das despesas relativas à amortização do principal, dos juros e demais

encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta lei.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.



____________________________________________________________________________
1388

BELO HORIZONTE, SÁBADO, 30 DE MAIO DE 2009

ATAS

ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 28/5/2009

Presidência dos Deputados Weliton Prado, Carlin Moura e Sebastião Helvécio

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.389 a

3.391/2009 - Requerimentos nºs 3.931 a 3.945/2009 - Requerimentos da Comissão

de Direitos Humanos (2) e dos Deputados André Quintão e Padre João -

Comunicações: Comunicações das Comissões de Transporte, de Educação, de

Fiscalização Financeira, de Segurança Pública, de Assuntos Municipais e de Turismo

- Registro de presença - Oradores Inscritos: Discursos do Deputado Eros Biondini, da

Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados André Quintão, Padre João e Weliton

Prado - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da

Presidência - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Discussão e

Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 1.621/2007;

encerramento da discussão; discurso do Deputado Ademir Lucas; votação do

parecer; aprovação - Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs

1.689/2007, 2.324, 2.343 e 2.358/2008 e 3.169/2009; aprovação - Votação de

Requerimentos: Requerimentos da Comissão de Direitos Humanos (2); aprovação -

Requerimento dos Deputados André Quintão e Padre João; aprovação; declarações

de voto - Requerimento do Deputado Almir Paraca; deferimento; discurso do

Deputado Carlin Moura - Requerimento do Deputado Padre João; deferimento;

discurso do Deputado Weliton Prado - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Braulio

Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo
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Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Elmiro Nascimento -

Eros Biondini - Fábio Avelar - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo

Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -

Juarez Távora - Leonardo Moreira - Maria Lúcia Mendonça - Maria Tereza Lara -

Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso -

Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sebastião Helvécio - Tiago Ulisses - Vanderlei

Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Às 14h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado 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 3.389/2009

Acrescenta o inciso IX ao art. 10 da Lei nº 15.019, de 15 de janeiro de 2004, que

dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento Regional do Jaíba e revoga as Leis nºs

11.394, de 6 de janeiro de 1994, e 12.366, de 26 de novembro de 1996.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 10 da Lei nº 15.019, de 15 de janeiro de 2004, passa a vigorar

acrescido do seguinte inciso IX:
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“Art. 10 - (...)

IX - Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais - Faemg.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de maio de 2009.

Ana Maria Resende

Justificação: A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais -

Faemg - é a entidade que representa os produtores rurais mineiros. Defensora dos

interesses da categoria, sua força é resultado do envolvimento e da participação de

quase 400 sindicatos filiados, que congregam mais de 400 mil pequenos, médios e

grandes produtores.

O art. 2º da Lei nº 15.019, de 2004, estabelece: “O Fundo Jaíba tem como objetivo

promover a melhoria das condições socioeconômicas da região de abrangência do

projeto do Distrito Agroindustrial do Jaíba, por meio de programas de financiamento

que atendam à agricultura irrigada e às atividades que fazem parte de suas cadeias

produtivas”. Portanto, nada mais pertinente que um representante da Faemg integrar

também o grupo coordenador do Fundo Jaíba.

Pelas razões aduzidas, conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação

deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Política Agropecuária para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.390/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais –

Apae – de Divisa Nova.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae - com sede no Município de Divisa Nova.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de maio de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae -, com sede

no Município de Divisa Nova, é uma associação civil, filantrópica, de caráter



____________________________________________________________________________
1391

assistencial, educacional e cultural. A referida Associação tem por objetivo zelar pela

saúde de seus associados, estimulando o estudo, a pesquisa e o esporte, entre

outras atividades. Sem fins lucrativos e com duração indeterminada, está em pleno

funcionamento desde 17/12/2001.

Essa entidade tem como objetivo promover a melhoria da qualidade de vida das

pessoas com deficiência, especialmente mental, das crianças, dos adolescentes, dos

adultos e dos idosos, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à Apae de Divisa Nova melhores

condições para o desenvolvimento das suas atividades assistenciais, tendo em vista

que a entidade atende os requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Esperamos, portanto, contar com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação

deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.391/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Itajubá imóvel

com área de 693,512m² (seiscentos e noventa e três vírgula quinhentos e doze

metros quadrados), situado na Rua João Gomes Lima, nesse Município, e registrado

sob o nº 659, a fls. 132 do Livro 3-A, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca

de Itajubá.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se à

instalação de unidade de atendimento na área de saúde.

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 for

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, 28 de maio de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva
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Justificação: O imóvel objeto da doação de que trata o projeto de lei em tela foi

doado pela Prefeitura Municipal de Itajubá ao Estado, em 1953, sem imposição de

nenhuma cláusula. Atualmente, abriga a Policlínica de Itajubá, onde é prestada

assistência em diversas especialidades por meio de programas de saúde com

atendimento humanizado. Como o Município de Itajubá é considerado polo

microrregional pelo Sistema Único de Saúde – SUS –, o trabalho ali desenvolvido

atende a aproximadamente 220 mil habitantes provenientes de 15 Municípios e suas

áreas de influência.

Diante dessas considerações, contamos com o apoio dos nobres parlamentares

para que o Poder Executivo seja autorizado a doar o imóvel ao Município, em

benefício do Sul de Minas.

- 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 3.931/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o jornalista Cesar Romero pelo lançamento do livro “O

Colunista”, em que o escritor Ivanir Yazbech apresenta a biografia desse jornalista. (-

À Comissão de Transporte.)

Nº 3.932/2009, da Comissão Extraordinária para o Enfrentamento da Crise

Econômico-Financeira Internacional, em que solicita seja encaminhado à

Procuradora-Chefe do Ministério Público do Trabalho pedido de providências para o

cumprimento dos acordos trabalhistas que autorizaram a instalação de programas de

demissão voluntária nas empresas do setor metal-mecânico no Vale do Aço.

Nº 3.933/2009, da Comissão Extraordinária para o Enfrentamento da Crise

Econômico-Financeira Internacional, em que solicita seja encaminhado ao

Procurador-Geral de Justiça do Estado pedido de providências para o cumprimento

dos acordos trabalhistas que autorizaram a instalação de programas de demissão

voluntária nas empresas do setor metal-mecânico no Vale do Aço. (- Distribuídos à

Comissão do Trabalho.)

Nº 3.934/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Subsecretário de Atendimento às Medidas Socioeducativas pedido
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de providências para a realização de um levantamento estatístico sobre os atos

infracionais cometidos nos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte,

iniciando-se pela cidade de Betim. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 3.935/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente do Congresso Nacional pedido de providências para

apurar possíveis irregularidades no Programa Vila Viva, da Prefeitura Municipal de

Belo Horizonte, conforme cópia das notas taquigráficas da reunião que menciona.

Nº 3.936/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Defensoria Pública pedido de providências acerca de questões

levantadas sobre o Programa Vila Viva, da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte,

conforme cópia das notas taquigráficas da reunião que menciona.

Nº 3.937/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte pedido de

providências para apurar possíveis irregularidades no Programa Vila Viva, da

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, conforme cópia das notas taquigráficas da

reunião que menciona. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 3.938/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Juiz de Direito da Comarca de Pedra Azul pedido de providências

para apurar denúncia contra Francisco Carlos dos Reis, membro do Cartório Eleitoral

do Município de Cachoeira do Pajeú, que estaria, supostamente, exercendo funções

na Prefeitura Municipal. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 3.939/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada à Câmara Municipal de Belo Horizonte manifestação de repúdio pela

decisão de não aprovar o Projeto de Lei nº 1.690/2008, que dispõe sobre a ação do

Município no combate às práticas discriminatórias por orientação sexual e institui o

Dia Municipal do Orgulho Gay.

Nº 3.940/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada ao Congresso Nacional manifestação de apoio ao Projeto de Lei nº

4.914/2009, que altera a Lei Federal nº 10.406, de 2002, que aplica à união estável

de pessoas do mesmo sexo os dispositivos do Código Civil referentes à união estável
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entre homem e mulher, com exceção do artigo que trata da conversão dessa união

em casamento.

Nº 3.941/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Juiz de Direito da Comarca de Pedra Azul pedido de providências

para marcação do júri para o julgamento de Abílio Antunes, acusado de crime de

tentativa de homicídio contra Fábio Ferraz Franco em 2004.

Nº 3.942/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Defensor Público-Geral do Estado pedido de providências para a

designação de uma equipe da Defensoria Pública para o Município de Conceição do

Mato Dentro com vistas a tratar de questões relativas ao desrespeito às terras

quilombolas.

Nº 3.943/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça pedido de providências para a

concessão de liminar, requerida em ação de “habeas corpus”, em favor de Franciane

Daniele do Carmo, conforme documentação que menciona.

Nº 3.944/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com os policiais civis que menciona, pela participação em

operação que culminou na apreensão de drogas no Município de Ouro Fino.

Nº 3.945/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências e gestões junto

ao Departamento de Obras Públicas para que as obras dos centros socioeducativos

em andamento no Estado sejam concluídas com a maior urgência possível.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão de Direitos

Humanos (2) e dos Deputados André Quintão e Padre João.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Transporte,

de Educação, de Fiscalização Financeira, de Segurança Pública, de Assuntos

Municipais e de Turismo.
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Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra e agradece a presença, em Plenário, do

Exmo. Sr. Tilden Santiago, ex-Deputado e ex-Embaixador do Brasil em Cuba. Esta

Casa se sente muito honrada com sua presença.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Eros Biondini.

O Deputado Eros Biondini* - Sr. Presidente, Deputado Weliton Prado, que preside

esta reunião ordinária, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, servidores da Casa, amigos

que nos acompanham nas galerias, telespectadores da TV Assembleia, canal que,

cada vez mais, alcança um número maior de cidades mineiras. O que me traz à

tribuna é o desejo de compartilhar um momento importante deste meu primeiro

mandato como Deputado Estadual, o que, de certa forma, coroa a minha passagem

por esta Casa Legislativa, já que não conhecemos as futuras missões que nos

esperam.

Na terça-feira, em Brasília, no Senado Federal, foi entregue o Prêmio do Mérito

Legislador 2008, que consiste na premiação de 150 projetos de lei no ano de 2008,

entre os milhares apresentados no Brasil, em todas as Câmaras Municipais, nas

Assembleias Legislativas, nas Câmaras Distrital e Federal e no Senado da República.

O Projeto de Lei nº 17.714/2008, de nossa autoria, foi premiado. Quero agradecer

ao corpo técnico da Casa e aos nobres colegas Deputados que, com tanta boa-

vontade, acompanharam a tramitação desse projeto, que prevê a afixação do quadro

de vacinas obrigatórias infantis em toda a rede estadual de saúde do Estado. Esse

projeto foi elaborado com muito cuidado e, apesar de aparentemente simplório, com

certeza é de fácil aplicabilidade e fará com que as famílias tenham condições de

acompanhar e controlar melhor a vacinação de seus filhos. Isso evitará doenças,

descongestionará os postos de saúde e, consequentemente, fará com que o Estado

deixe de gastar no tratamento de crianças doentes. Sabemos que as famílias mais

carentes, mais simples têm uma dificuldade de controle até mesmo no seu cartão de

vacinação interno; as mães não sabem muito bem quando e como fazer a vacinação

de seus filhos. Esse projeto de lei tem essa finalidade.
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O Prêmio do Mérito Legislador, na terça-feira passada, honrou-nos muito, Sr.

Presidente, porque esse projeto foi muito comentado na ocasião. A princípio, ele

previa a inclusão do quadro de vacinação nas caixinhas de leite. No substitutivo

apresentado durante a tramitação, evoluiu para que tivéssemos a afixação do quadro

de vacinação obrigatória nos prédios de saúde do Estado.

O Deputado Doutor Viana (em aparte)* - Agradeço o aparte. Além de seu colega,

Deputado, tenho a obrigação de parabenizá-lo em dobro, sendo eu pediatra, pela

importância, pelo significado desse projeto, que, como V. Exa. falou, inicialmente

parecia ser muito simplório, muito simples, mas é de grande alcance social. Nas

caixinhas de leite, como V. Exa. mesmo previa, seria difícil, uma vez que sabemos

que às vezes a caixa Tetrapak é mais cara do que o próprio leite, o que dificulta ao

pobre comprá-lo. Então, ele não teria tanto acesso, e são eles, os pobres, os que

mais precisam. Esse projeto foi realmente melhorado pelas várias outras cabeças de

representantes do povo que compõem a Assembleia, sem perder o foco. Obtivemos

com isso êxito por meio da sua iniciativa, que vem beneficiar preventivamente as

nossas crianças. Nós, pediatras, sabemos que a prevenção é infinitamente mais

importante que tratamentos, que internação, que paliativos. Parabenizo V. Exa. pela

grandiosidade, e ao mesmo tempo pela simplicidade desse projeto, que lhe conferiu,

para satisfação de todos nós, seus colegas, esse título de reconhecimento por esse

instituto de pesquisa legislativo e pelo próprio Senado Federal. Parabenizo V. Exa. E,

mais ainda, as crianças mineiras, que serão beneficiadas por esse projeto, hoje já

uma lei vigorando em nosso Estado.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Para não interrompê-lo novamente,

Deputado Eros Biondini, quero aproveitar a oportunidade para cumprimentá-lo por

essa premiação em âmbito nacional, que honra toda esta Casa, concedida a V. Exa.,

por um projeto que pode parecer simples, mas que é extremamente importante, pois

a informação realmente ajuda na prevenção e na promoção da saúde da criança.

Lembrando que seu trabalho sempre tem sido em defesa da vida, com esse projeto

esse objetivo principal do seu mandato - a defesa da vida, repito - está sendo

alcançado. Assim, quero parabenizá-lo neste dia.
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O Deputado Eros Biondini* - Obrigado, Deputada Maria Tereza Lara. Quero

agradecer ao Instituto Legislativo Brasileiro - ILB - e ao Instituto de Estudos do

Legislativo Brasileiro - Idelb -, que, com o Senado Federal, promoveram o estudo dos

projetos de lei apresentados em todas as esferas do poder, entre os quais

selecionaram 150. Na última terça-feira estivemos em Brasília, na companhia dos

Deputados Estaduais e Federais e Senadores que foram agraciados com a mesma

premiação, para receber esse prêmio, de cuja descrição quero ler parte. (- Lê:)

“Prêmio do Mérito Legislador 2008. Os 150 melhores projetos parlamentares do

Brasil. A atuação do Poder Legislativo Municipal, Estadual e Federal.

A valorização, a importância, a responsabilidade e o reconhecimento do Poder

Legislativo pelo seu significativo e constante trabalho na defesa precípua dos

legítimos e soberanos interesses e garantias fundamentais do Estado Democrático de

Direito. O Prêmio do Mérito Legislador 2008 tem como objetivo destacar os 150

melhores projetos de lei de autoria dos parlamentares: Vereadores, Deputados

Estaduais, Federais, Distritais e Senadores da República, inscritos no Prêmio do

Mérito Legislador - 2008, em reconhecimento por sua relevância social para a

comunidade e para o País”.

Gostaria de compartilhar essa premiação com os colegas, pois, como disse muito

bem o Deputado Doutor Viana, se, durante a tramitação do projeto, não houvesse a

intervenção das comissões e dos nobres pares para seu aprimoramento,

possivelmente não teríamos obtido esse reconhecimento. Também, como não

poderia deixar de fazer, compartilho esse prêmio com minha equipe de gabinete, que,

comigo, tanto se empenhou e tem-se empenhado em fazer um bom trabalho nesta

Assembleia, especialmente a Roseli, minha assessora política, aqui presente, que

elaborou comigo esse projeto de lei tão importante que nos fez merecer essa

premiação. Quero citar também o corpo técnico da Assembleia, que, com qualidade e

competência, tem-nos auxiliado sobremaneira na elaboração e tramitação dos nossos

projetos de lei, que assim são melhorados.

Em minha passagem nesta Casa, nos quatro anos desta legislatura, sinto-me certo

de ter cumprido a missão, ou melhor, de estar cumprindo a missão. É claro que

muitas outras coisas ainda precisam ser feitas e que tudo o que fizermos ainda será
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pouco diante da realidade sofrida do nosso povo e das nossas crianças. Aliás, no dia

18 de junho, realizaremos aqui, a requerimento deste Deputado e do Deputado

Vanderlei Miranda, uma audiência pública para debatermos a pedofilia, com a

presença do Senador Magno Malta.

Enfrentamos todos os tipos de problemas sociais, desigualdades e dificuldades, até

mesmo alguns desvios de conduta que muitas vezes dificultam o nosso trabalho

parlamentar. Mas, com o recebimento de uma premiação como essa, do Mérito

Legislador, sentimo-nos confirmados, encorajados e renovados em nossas forças

para continuar lutando por aqueles que mais precisam.

A Deputada Maria Tereza Lara foi muito clara e objetiva ao dizer que todos os

nossos projetos e ideias - assim como os de V. Exa., Deputado Célio Moreira -

voltam-se sempre para a defesa e valorização da vida e da dignidade humana. Não é

outro o objetivo desse projeto que agora foi reconhecido, que parece tão simples - a

afixação do quadro de vacina nos prédios da rede pública estadual de saúde -, mas

que tem aplicabilidade tão fácil.

Hoje, o que buscamos nas leis sancionadas é a aplicabilidade. Muitas vezes a

complexidade dos projetos e das leis torna difícil sua aplicação.

O Deputado Célio Moreira (em aparte)* - Deputado Eros Biondini, é um honra

aparteá-lo. Já tive oportunidade de parabenizar V. Exa. pelo prêmio que recebeu em

Brasília, e a Casa ganhou muito com sua presença. A Assembleia Legislativa é grata

pelo seu trabalho, pela sua honestidade e pelo seu compromisso em defesa da vida,

compromisso com a ética e a transparência. É de homens assim que precisamos na

Câmara Federal, trabalhando para que este Brasil mude realmente. Trabalharemos

juntos para que V. Exa. possa demonstrar que o Brasil ganhará muito com sua

inteligência e capacidade de fazer política e promover o bem comum, com a

responsabilidade que V. Exa. carrega no cenário nacional. Parabenizo sua assessoria

pela dedicação e a V. Exa. pelo prêmio recebido, que muito engrandece a

Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

O Deputado Eros Biondini* - Obrigado. Esses apartes me honram, pois é uma

alegria ser mineiro e representante deste povo tão especial, ao mesmo tempo que é

uma grande responsabilidade. É uma honra. Neste momento especial do meu
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primeiro mandato, percebo a qualidade desta Casa. Fiz o curso de especialização em

Poder Legislativo oferecido pela PUC Minas e pela Escola do Legislativo e tenho

observado a competência dos servidores desta Casa em comparação às demais

Casas Legislativas do Brasil. É diferente o nível dos nossos servidores e do corpo

técnico, assim como a forma como nosso Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho,

tem conduzido a Casa. Fica o sentimento de gratidão a Deus por me confirmar, por

meio desse pequeno, mas importante sinal, que a passagem por esta Casa não está

sendo em vão, sem deixar uma marca. Quero agradecer àqueles que, com seu apoio

e experiência, têm dado a mão aos que estão no primeiro mandato, para

conseguirmos mostrar os nossos dons e qualidades.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Temos apenas poucos segundos, mas

solicito ao Presidente que seja condescendente em relação ao tempo. Deputado Eros

Biondini, V. Exa. está de parabéns pelo projeto, principalmente neste momento em

que nossas crianças estão sendo tão agredidas. Qualquer ação em defesa da vida,

especialmente das crianças, será sempre aplaudida por esta Casa. E, vindo de V.

Exa., não é nenhuma novidade, haja vista o compromisso que tem com a vida. E

percebemos um tom de despedida na sua fala, o que lamentamos. Mas quero crer

que, ao perdermos um companheiro aqui, ganharemos em outra instância um lutador,

um guerreiro que fará muitas coisas, e a população logo saberá do que estamos

falando por enigmas, mas que ficará claro em algum tempo. Obrigado.

O Deputado Delvito Alves (em aparte) - Deputado Eros Biondini, registro a nossa

alegria e, ao mesmo tempo, parabenizo-o pela homenagem que recebeu

recentemente no Congresso Nacional, referente ao projeto que apresentou nesta

Casa do povo mineiro. Como bem disse o Deputado Vanderlei Miranda, a tonalidade

do discurso de V. Exa. está sendo praticamente de despedida. Tenho a certeza de

que V. Exa. saberá, e muito, representar também Minas Gerais no Congresso

Nacional.

O Deputado Eros Biondini* - Obrigado, Deputado Delvito Alves. Esclareço que estar

na Assembleia Legislativa é uma grande satisfação, é uma honra ser um

representante nesta esfera estadual.
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A Deputada Gláucia Brandão (em aparte)* - Agradeço a Deus pela sua vida,

Deputado Eros Biondini, porque tem sido um instrumento na mão dele, abençoando

vidas e Minas Gerais. Parabenizo V. Exa. pelo que tem feito, pelo seu compromisso

com as causas e a promoção da justiça, pela sua integridade e pela verdade

existente nas suas ações. Quero lhe desejar sucesso e dizer que nós, parlamentares

mineiros, orgulhamo-nos de V. Exa. e dessa justa e merecida premiação. Que Deus

continue abrindo portas para V. Exa. continuar servindo a Ele com alegria e amor!

O Deputado Eros Biondini* - Obrigado, Deputada. Concluindo, Sr. Presidente,

comunico que deixarei este troféu na sala da Presidência, junto ao Deputado Alberto

Pinto Coelho, nosso Presidente, bem como o Certificado do Prêmio do Mérito

Legislador 2008. Oportunamente, cada um de nós poderá compartilhar desse

momento, especial não só para este Deputado, mas também para toda a Casa

Legislativa de Minas Gerais, que terça-feira foi elogiada pelos Senadores e pelo

Presidente do Instituto de Pesquisas Legislativas do Brasil. Agradeço a V. Exa. por

me conceder um tempo além do estipulado, mas foi por uma nobre causa. Muito

obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Em nome da Mesa e de todos os

Deputados e Deputadas desta Casa, parabenizo o Deputado Eros Biondini.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Nossos cumprimentos ao Deputado Weliton

Prado, que preside esta reunião, e a todos os Deputados e Deputadas desta Casa

aqui presentes. Mais uma vez, Deputado Eros Biondini, cumprimento-o pela merecida

homenagem, por esse prêmio e pelo seu trabalho profícuo, e agora V. Exa. pretende

alçar voos mais altos.

Gostaria de pontuar três assuntos. O primeiro é que ontem estivemos em Pouso

Alegre, juntamente com dois Secretários da Prefeitura de Betim - José do Carmo,

Secretário de Obras, e Leandro Pedrosa, Secretário de Desenvolvimento Econômico

-, para visitar a diretoria da empresa OHL Brasil, responsável pela construção da alça

rodoviária na BR-381 em Betim. É uma obra extremamente importante. Há

aproximadamente 12 anos nossa cidade aguarda essa obra, para que a BR deixe de
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cortar a cidade ao meio, passe a ser uma avenida, e para que tenhamos uma alça

rodoviária que favoreça o trânsito. Favorecerá não só nossa cidade, mas também a

Região Metropolitana e até o próprio Estado.

Na Comissão de Transporte, juntamente com o Deputado Ivair Nogueira, que

também reside em Betim, aprovamos um requerimento solicitando que a diretoria

dessa empresa fosse visitada por representantes da Comissão para pedirmos

agilidade nessa obra. Anteriormente, foi realizada uma audiência pública nesta Casa

convidando representantes da empresa. Naquele momento, assinamos esse

requerimento, com o Deputado Ivair Nogueira, solicitando intervenção junto à diretoria

da empresa. Convidados pelos representantes do Executivo de Betim, lá estivemos.

Por problemas de saúde, o Deputado Ivair Nogueira não pôde estar presente, mas

acompanhou de perto essa ação.

Lá percebemos que há realmente necessidade de contribuirmos, sobretudo quanto

ao licenciamento ambiental, para que a obra seja agilizada. Como o prazo já expirou,

será necessário requerer novo licenciamento, renovar todo o processo junto à Feam e

ao Ibama, em relação também à desapropriação. Eles ainda não têm um cronograma

definido, não se sabe o prazo para o término da obra, exatamente por causa dessas

questões. Tanto o Executivo de Betim quanto esta Casa comprometeram-se a

acompanhar - e isso será feito por meio da nossa presença junto a esses órgãos

estaduais e federais - e exigir a agilidade dessa obra que é necessária, para que, em

relação ao trânsito, haja mais segurança e qualidade para a nossa sociedade.

Falei com o caro Deputado Fábio Avelar, de maneira realmente afetiva, pois vimos

que o Sr. Omar de Castro Ribeiro, Diretor Superintendente, foi seu colega de escola.

Havia mais de 30 anos não se viam. Tivemos oportunidade de conversar com ele.

Desejamos que se encontrem brevemente. Será mais uma oportunidade de o

Deputado Fábio Avelar nos ajudar, pedindo a agilidade dessa obra, já que o seu

colega de longa data é quem está dirigindo essa empresa.

Outro tema sobre o qual gostaríamos de falar é a II Conferência Estadual de

Promoção da Igualdade Racial, que ocorreu no Sesc Venda Nova, nos dias 23 e 24

de maio, oportunidade em que representamos esta Casa. Estiveram lá também os

Deputados Weliton Prado, representando a Mesa, Carlin Moura e Gláucia Brandão.
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Juntamente com eles e com outros nobres colegas, contribuímos para a discussão e

participamos desse evento extremamente importante para a organização da nossa

sociedade, para o combate à discriminação e ao racismo e para a organização das

pessoas que historicamente foram tão excluídas: negros, índios e todo o povo que os

representa.

A Conferência foi bastante profícua e dela foram retirados delegados para

participarem da conferência nacional. Mais uma vez, esta Casa abriu espaço para a

participação popular. Parabenizo a Assembleia de Minas por ser parceira desse

evento, que foi organizado pelo governo do Estado; todavia, quem convocou e

solicitou essa Conferência, mais uma vez, foi o governo federal, o nosso governo

Lula, que, até hoje, já realizou 52 conferências, promovendo, assim, uma abertura à

participação popular. Mais de 3 milhões de pessoas participam das conferências e

contribuem, por meio do debate, para o planejamento, o plano nacional em suas

várias áreas.

Cumprimento toda a comissão organizadora e deixo registrado, nesta Casa, que lá

estiveram presentes também o Dr. João Batista, representando a Sedese, o governo

federal, por meio da representante da Cepir, a Cacá, ex-Prefeita de Araçuaí,

representando as mulheres, os negros e os que realmente têm compromisso no

combate a todo e qualquer tipo de discriminação, e a Sílvia, uma das coordenadoras

desse evento. Percebemos que, quando há participação efetiva dos movimentos

organizados, quando há esse espírito de união de forças, podemos avançar no

combate à discriminação, que é o grande problema que impede a nossa sociedade

de ser mais digna, fraterna e igualitária. Portanto, a II Conferência Estadual de

Promoção da Igualdade Racial foi um sucesso.

Quero cumprimentar, por meio da TV Assembleia, todas as cidades que se

organizaram e fizeram as conferências municipais, a exemplo de Belo Horizonte,

Betim, Contagem, Boa Esperança, as cidades do Sul, do Norte, de todas as regiões

do Estado. Inúmeras cidades participaram dessa Conferência e uniram forças para

conseguir fazer com que todos e todas - negros, índios, quilombolas - tenham os seus

direitos garantidos.
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Em terceiro lugar, gostaria de dizer-lhes que recebi um telefonema dos

companheiros de Divinópolis nos lembrando que essa cidade, na próxima segunda-

feira, fará 97 anos. É uma cidade-polo do Centro-Oeste muito querida por todos nós.

Nesta Casa temos dois Deputados que residem lá, os Deputados Domingos Sávio e

Doutor Rinaldo, e, junto com eles, parabenizo o povo de Divinópolis. Participamos da

sua história, aliás, temos assessoria lá e acompanhamos, não de hoje, mas de longo

tempo, essa cidade progressista, que tem um povo que luta por dias melhores e seus

direitos garantidos. Que seja uma sociedade, um povo mais feliz!

Cumprimento, pois, o povo de Divinópolis, todas as lideranças e os nossos

companheiros do PT, que têm contribuído muito para que a cidade caminhe rumo a

uma afirmação cada vez maior não só em Minas, mas em todo o Brasil.

Ontem votamos nesta Casa um projeto que liberava empréstimo para o governo

estadual. Junto com meus colegas da Bancada do PT e do PCdoB, todos os

parlamentares temos tido uma postura de respeito ao povo mineiro. Mesmo sendo de

oposição ao governo, em tudo podemos contribuir para que o povo mineiro tenha

realmente seus direitos garantidos e avance para uma sociedade de melhor estrutura

em nossos Municípios, com garantia de melhor segurança, saúde e educação. Com

certeza, nossa bancada tem dado sua contribuição de maneira responsável e

transparente. Que nesta Casa, de fato, nos respeitemos mutuamente em nossas

posições, pois somente dessa maneira podemos construir um Parlamento forte.

Queremos que o Parlamento no Brasil seja forte, que a democracia representativa

seja fortalecida e que avancemos em direção à democracia participativa, à

democracia direta, sem perder de vista e sem desvalorizar a democracia

representativa. Esse tem sido nosso papel nesta Casa e é o papel que temos

procurado exercer aqui, nós, do Bloco PT-PCdoB.

E agora, com a chegada do Deputado Ivair Nogueira ao Plenário, quero dizer que já

havia registrado anteriormente o nosso trabalho e a nossa integração com o objetivo

de termos o mais rápido possível a alça rodoviária. Estivemos em Pouso Alegre e

também falamos em seu nome, como havíamos combinado. Agora, desenvolveremos

algumas ações para somarmos forças junto ao Executivo Municipal de Betim para

que essa alça, de fato, seja construída rapidamente, sobretudo junto à Feam, ao
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Ibama, ao DNIT. Com certeza, vamos conseguir, mas, para que isso aconteça,

deveremos continuar sem baixar a guarda, trabalhando e cobrando agilidade na

execução da obra. Muito obrigada.

* - Sem revisão da oradora.

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Parabenizo a Deputada Maria Tereza

Lara pelo seu pronunciamento e aproveito para dizer que tive a satisfação de estar

presente à reunião extraordinária da Câmara Municipal de Betim.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

chamo a atenção para um assunto que teve uma grande divulgação nesta semana na

mídia e que muito nos preocupa. Trata-se da proteção das nossas matas, das nossas

áreas verdes, do respeito ao patrimônio ambiental em Minas Gerais.

Tivemos uma triste notícia. Um levantamento realizado e divulgado pela Fundação

S.O.S. Mata Atlântica, que publica um atlas sobre cobertura vegetal, revela que Minas

Gerais é o Estado onde houve o maior desmatamento de mata atlântica em nosso

país. Perdemos 32.700ha de mata atlântica, o que equivale, Sr. Presidente Deputado

Weliton Prado, a 32 mil campos de futebol. Minas lidera, de maneira triste, o “ranking”

dos 10 Estados que mais perderam cobertura vegetal nativa. Isso ocorre

principalmente em decorrência da exploração criminosa do carvão com

documentação ilegal. Sabemos o peso da utilização da lenha e dos seus derivados

na matriz energética mineira, os quais correspondem aproximadamente a 33% da

produção de energia primária do Estado, sendo tal percentual resultante da pressão

exercida pelas empresas, pela siderurgia, pelo ferro-gusa. Sabemos que este é mais

um problema decorrente do modelo de desenvolvimento econômico mineiro,

ocasionando um conflito entre desenvolvimento sustentável, respeito ambiental e

nossas vocações econômicas, que, evidentemente - até o nome do Estado já diz -, se

baseiam em boa medida na mineração; aliás, não só na mineração, como também na

exploração e na expansão agropecuária, com a utilização das queimadas. O fato é

que Minas Gerais tem hoje a sua área verde, que já é limitada, muito ameaçada.

Portanto, achamos importante discutir esse assunto, que é antigo e que já foi objeto

de várias legislações. Temos a legislação basilar, o Código Florestal Brasileiro, de
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1965. Posteriormente à Constituição de 1988, tivemos legislações estaduais a

respeito, pois os Estados passaram a legislar concorrentemente com a União em

relação a essa matéria. Minas Gerais teve uma lei pioneira, a Lei nº 10.561/91. Essa

legislação era interessante porque buscava restringir ao máximo a utilização de mata

nativa, estimulando as florestas plantadas, mas, com o advento da Lei nº

14.309/2002, os limites impostos foram praticamente desprezados. Tivemos o

advento do mecanismo que permite o consumo ilimitado de carvão originado de

floresta nativa desde que a reposição florestal seja paga em dobro. Ocorre que os

mecanismos de controle, fiscalização e cobrança para que houvesse de fato essa

reposição demonstraram-se absolutamente frágeis. Daí a importância de rediscutir

esse assunto. Para isso, o governo estadual encaminhou a esta Casa o Projeto de

Lei nº 2.771/2008, que altera a Lei nº 14.309, de junho de 2002, que dispõe sobre as

políticas florestal e de proteção à biodiversidade, bem como altera o art. 7º da lei

delegada de janeiro de 2007. Esse projeto está tramitando na Assembleia e trata de

pontos importantes da política florestal, como a implantação de um sistema eletrônico

de rastreamento do transporte de produtos e subprodutos florestais no Estado,

permitindo o controle eficiente dos seus pontos de carga e descarga, de forma a aliar-

se o controle da produção e o consumo desses insumos.

A fiscalização é fundamental porque as carvoarias clandestinas e o desmatamento

ilegal muitas vezes ocorrem de maneira genérica no âmbito do Estado. A lenha é

entregue à fonte que a requisitou, mas não se sabe a sua origem. Você recebe a

lenha e não tem como saber se é originada de floresta plantada ou nativa. É preciso,

pois, fazer o referido rastreamento eletrônico.

Esse mesmo projeto encaminhado pelo Governador Aécio Neves delega ao Copam

a competência para indicar as áreas prioritárias para a criação das unidades de

conservação, o que poderá ser feito por meio de deliberação normativa. Destaco um

aspecto importante desse projeto de lei, para o qual chamo a atenção dos Deputados,

das Deputadas e dos telespectadores: o cronograma rígido e gradativo para

substituição do consumo de produtos de origem nativa pelo consumo daqueles

originados de plantações florestais e florestas manejadas, com o estabelecimento de

limites decrescentes para o consumo de insumos de origem nativa. Ou seja,
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estabelece-se um limite para que as empresas utilizem matéria-prima de floresta

nativa, de 2009 a 2013, em até 15%; de 2014 a 2017, em até 10%; e, a partir de

2018, em até 5%. Isso significa que 95% da matéria-prima deverá originar-se de

floresta plantada.

Além disso, o projeto estabelece penalidades mais rigorosas para a reposição

florestal pelo consumo de produtos de origem nativa, bem como para a ampliação

das modalidades pelas quais será feita essa reposição. Quem não fizer a reposição

sofrerá penalidades mais rigorosas, e os recursos obtidos serão aplicados em

programas e projetos para recuperar as áreas degradadas, em pesquisas florestais,

em projetos socioambientais. Também estabelecem-se regras mais rigorosas em

relação ao não cumprimento dos cronogramas de suprimentos. Por fim, altera-se o

art. 7º da Lei Delegada nº 125, de janeiro de 2007, instituindo o Sistema Estadual de

Meio Ambiente e Recursos Hídricos, com a finalidade de harmonizar as medidas

emanadas do Sistema Nacional do Meio Ambiente e do Sistema Nacional de

Gerenciamento de Recursos Hídricos.

Portanto, trata-se de um projeto interessante, que deve ser analisado com

celeridade por esta Casa. Aliás, já realizamos audiência pública para discuti-lo. Hoje

fiquei surpreso ao deparar com a afirmação do Governador solicitando que a

Assembleia agilize a tramitação desse projeto, dizendo até que ele contava com o

apoio da Oposição. O Deputado Padre João, nosso Líder, também ocupará esta

tribuna.

Gostaria de lembrar a todo o Estado de Minas Gerais que, no projeto de

empréstimo para concluir o Proacesso, o PT e o PCdoB desobstruíram a pauta,

garantindo US$260.000.000,00 para a recuperação das nossas rodovias estaduais.

Fazemos uma oposição responsável. Não é como Brasília. Estamos contribuindo

efetivamente para a conclusão do Proacesso em Minas Gerais. Quero dar esta boa

notícia porque muitos estão preocupados, querendo saber se o Proacesso vai

continuar, como ficarão as nossas rodovias estaduais, os “links” faltantes.

Trago ao Governador uma grande reivindicação do Vale do Jequitinhonha e do

Médio Jequitinhonha: a conclusão do “link” faltante de 42km de Ijicatu, próximo a

Lelivéldia, no Município de Berilo, até Virgem da Lapa, nas imediações da Usina de
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Irapé da Cemig. Solicitamos, então, que uma pequena parte desses

US$260.000.000,00 fosse aplicada nessa importante região de Minas Gerais.

Assim como aprovamos o empréstimo, reiteramos a nossa total disposição em

acelerar a tramitação desse projeto na Casa, que não é apenas retórica, pois

apresentei, em nome da Bloco PT-PCdoB um requerimento de urgência. Solicitamos,

então, urgência na tramitação do Projeto de Lei nº 2.771/2008, para o qual

gostaríamos de contar com o apoio de toda a base do governo, até porque o

requerimento é da Oposição, mas a solicitação é do Governador Aécio Neves.

Gostaríamos que a base do governo aprovasse esse requerimento e que as dúvidas

fossem sanadas. Aliás, parece-me que a grande polêmica que está atrasando a

tramitação desse projeto não é da Oposição, mas sim do próprio governo. Parece que

há uma disputa entre o Sistema Estadual do Meio Ambiente - Sisema - e o sistema da

agricultura, especificamente entre a Secretaria da Agricultura e a Secretaria do Meio

Ambiente sobre o controle das florestas de eucalipto plantadas. Hoje isso é feito pelo

IEF, gerando renda pela própria cobrança da taxa de fiscalização. Não entrarei nessa

polêmica, até pelo tempo, que se está esgotando, porque ela nos remete à definição

conceitual de floresta plantada como cultura. Quero dizer que se trata de uma

polêmica que a Casa legislativa tem perfeitas condições e autonomia para

equacionar. Parece-me que o não equacionamento dessa polêmica no interior do

governo está resultando na morosidade de tramitação do projeto de lei.

Aliás, quero discutir com o Presidente Alberto Pinto Coelho essa questão, pois, da

forma como foi apresentada à sociedade mineira, logo após a notícia de que Minas

Gerais é o Estado que tem o maior índice de desmatamento de mata atlântica, daqui

a pouco, o cidadão mineiro responsabilizará a Assembleia Legislativa pelos 32.000ha

desmatados entre 2005 e 2008, o que seria uma injustiça, pois o Estado, cuja

legislação precisa ser aperfeiçoada, já tem mecanismos de controle. Essa legislação,

que pode avançar com um projeto de lei encaminhado pelo Governador, tem o total

apoio da Oposição para ser acelerado. Agora, não o é porque há uma polêmica no

interior do próprio governo, entre o setor do agronegócio e os ambientalistas. Quero

deixar isso muito claro: hoje essa é a grande polêmica do projeto. O corte da floresta
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depende de autorização do IEF em relação à floresta plantada, o que não agrada à

Secretaria de Agricultura.

Por falar em meio ambiente, registro, com alegria, a presença do nosso sempre

companheiro Tilden Santiago, ex-Secretário do Meio Ambiente no governo Itamar

Franco, Embaixador no governo Lula em Cuba, país que completou 50 anos de

revolução e que inspirou tanto a América Latina e a esquerda.

Concluindo, Sr. Presidente, quero abordar esse assunto de maneira mais nítida

para sociedade mineira. O PT está entrando com um pedido de urgência para a

tramitação e a votação do Projeto de Lei nº 2.771/2008, encaminhado pelo

Governador do Estado, principalmente pelo aspecto que mencionei. O projeto

estabelece um cronograma rígido e gradativo para a substituição do consumo de

produtos de origem nativa, originados de plantações florestais e manejadas,

reduzindo em até o máximo de 5% o consumo de insumos de origem nativa.

Assim, esperamos que a base do governo vote no projeto do PT, atendendo à

solicitação do Governador Aécio Neves. Esperamos que o governo se assente com

os Secretários da Agricultura e do Meio Ambiente, que entre em entendimento e que

o apresente à base do governo. A Oposição também construirá o seu, e poderemos

votar esse projeto de lei, e Minas Gerais poderá aperfeiçoar o controle de suas matas

nativas. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Saúdo o Sr. Presidente, os colegas Deputados, o público

nas galerias e os telespectadores da TV Assembleia. Cumprimento o Deputado André

Quintão pelo pronunciamento, pela sensibilidade e pela iniciativa.

Começarei o meu pronunciamento com os dizeres do próprio Governador Aécio

Neves. (- Lê:)

“Peço apoio inclusive das Oposições para que possamos aprovar o texto, porque

esse projeto estabelece metas que vão diminuindo com o tempo, e até o ano de 2017

a siderurgia, enfim, as empresas que usam o carvão vegetal só poderão utilizar esse

insumo em até 5% daquilo que utilizam hoje”.
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É esse o apelo do Governador Aécio Neves. O requerimento que transforma esse

projeto em regime de urgência reflete mais uma vez a sintonia e a responsabilidade

da bancada com o Governador. Creio que vamos votar o requerimento ainda nesta

tarde, e esse projeto passará a tramitar em regime de urgência.

O Deputado André Quintão (em aparte)* - Aliás, Deputado Padre João, o

requerimento de urgência é a redação final do projeto de empréstimo. Parece-me que

há grande interesse do Governador; já da base dele, parece-me que não, mas

estamos aqui para ajudar o Proacesso.

O Deputado Padre João* - Aqui, no momento, só há Deputados do PT, porque

queremos votar a redação final autorizando o governo do Estado a contrair o

empréstimo de US$260.000.000,00. Esse empréstimo possibilitará a continuação do

Proacesso e do ProMG, ou seja, novos asfaltos e recuperação de asfaltos

degradados, naquela linha de que a empresa tenha, de fato, compromisso por cinco

anos.

O grande desafio é a fiscalização. Reivindicamos que o Estado seja forte. Volto

àquela reflexão do Estado mínimo. Não podemos deixar o Estado nas mãos de

empreiteiras, de empresas. O Estado tem de ter todo o aparato para obras

concedidas serem fiscalizadas. Temos problemas sérios nessa linha. Para tanto,

queremos um IEF presente em todas as regiões - o ideal é que estivesse em todos os

Municípios. É inadmissível sermos coniventes com o avanço do desmatamento.

Sabemos que não teremos terra fértil nem água, se não tivermos mata, e o que

garante as matas é a preservação. Saúdo aqui o grande companheiro Tilden

Santiago, que já assumiu a Secretaria de Meio Ambiente aqui no Estado. Ele foi o

responsável por essa Pasta e sabe muito bem do que estou falando. Tanto a mata

seca quanto a mata atlântica são importantes para as bacias hidrográficas.

Não existe vida sem água. A Campanha da Fraternidade trabalhou muito bem esse

tema, a água como fonte de vida. Não teremos água, se não preservarmos as nossas

matas. Então a responsabilidade do Estado está em dois sentidos. Primeiro, em

relação à preservação das matas. É possível um plano de manejo? É possível um

plano de manejo, dando qualidade de vida também para as pessoas que, com

responsabilidade, usam a mata. Usam-na com responsabilidade, às vezes para o
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engradamento da casa, para mourões para fazer a cerca, como planta medicinal.

Cabe a quem fazer o plano de manejo? Cabe ao IEF. Aí há uma lógica, Deputado

André Quintão. Às vezes o IEF, em vez de se ocupar em aprovar e ajudar a construir,

em cada área, o plano de manejo, de maneira que a comunidade dali, tradicional,

utilize a própria mata atlântica com responsabilidade, seguindo um plano de manejo

aprovado, consome toda a sua força ou todo o seu pessoal cuidando de eucaliptos,

das matas plantadas, dando licença ou não à cultura do eucalipto.

Queremos um Estado forte, um Estado presente, e não um Estado ausente, o que

chamamos de Estado mínimo. Mas queremos o Estado tanto para fiscalizar quanto

para garantir qualidade de vida para o nosso povo. São importantes os 20%

obrigatórios para a preservação. Quanto às áreas de preservação permanente, é

fundamental haver um acompanhamento, uma fiscalização austera ali, mas o Estado

pode dar uma compensação. Onde está o Bolsa-Verde? Já temos projeto votado

nesta Casa, em tramitação, que dá uma compensação financeira ao proprietário ou

ao administrador de terra que a preserva. Há propriedades em que 80% são mata

atlântica. A solução não é autorizar o corte da mata atlântica, mas sim dar uma

compensação financeira para a pessoa preservar os 80% e permanecer no campo,

com plano de manejo e compensação. Preservando-se a mata, automaticamente se

preserva a nascente e se garante a qualidade de vida. Essa é a lógica. Mas essa lei

adotada não foi regulamentada, e outros projetos estão aqui engavetados, parados.

Então temos de avançar, também nesse projeto de iniciativa do Governador. Estamos

confiantes em que vamos votá-lo. Vamos colocá-lo em regime de tramitação de

urgência, atendendo, companheiro Deputado Tilden Santiago, a um apelo do

Governador. Recorremos também à Oposição, para que seja célere em aprovar esse

projeto. Estamos prontos para aprová-lo.

O Deputado Doutor Viana (em aparte)* - Nobre Deputado Padre João, é uma

alegria apartear V. Exa., a quem agradeço. Quero dizer da satisfação de ser

testemunha do trabalho profícuo da Oposição na Assembleia. Presido grande parte

das reuniões, sempre procurando o entendimento, e sei do comportamento maduro

dos Deputados e das Deputadas do PT e do PCdoB. Esse atendimento ao apelo do

Governador realmente mostra essa maturidade. A Oposição faz a oposição, tem todo
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o direito, cumpre o seu papel e o faz, na minha avaliação, com muita

responsabilidade. Não estou aqui para agradar, mas para dizer de um sentimento do

que percebo em V. Exas., que compõem a Oposição nesta Casa.

Sou da base do governo, apoio todas as ações governamentais que vêm em

benefício da nossa sociedade e percebi, claramente, a sensibilidade da Oposição,

quando viu a necessidade de esse projeto tramitar com muito mais urgência que o da

criação da agência reguladora das águas. Então, agradeço-lhe e falo da minha

satisfação em aparteá-lo para dar esse testemunho, que é verdadeiro, a respeito do

trabalho que o seu partido com o PCdoB, liderados por V. Exa. neste mandato, vem

realizando aqui, nesta Assembleia. Quero parabenizá-lo por esse trabalho maduro,

que revela uma oposição também madura. Esse sentimento tem sido demonstrado

nas atitudes, nas ações nesta Casa. Essas eram as minhas considerações. O

desenvolver da sua fala tem abordado outros assuntos, mas vim principalmente fazer

essa declaração de respeito à maneira como V. Exas. vêm fazendo oposição aqui, na

Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

O Deputado Padre João* - Agradeço-lhe, Deputado Doutor Viana. Desde quando

cheguei a esta Casa, pude trabalhar com V. Exa., na Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial. Para mim, sempre me causou satisfação trabalhar com

V. Exa., para a defesa das microdestilarias no Estado de Minas Gerais, assunto de

projeto de lei de nossa autoria que se tornou lei estadual, em razão da sensibilidade

ambiental e social, nunca desvinculada da questão econômica.

Seria interessante que, da mesma forma com que cada agricultor familiar produz o

leite, produzisse também o álcool. A terra aproveitaria a água fraca e a cachaça de

cabeça, e, em vez de serem jogados no meio ambiente, seriam transformados em

álcool. Então, não excluiria a produção da boa cachaça mineira. É importante que os

Deputados acompanhem a tramitação do Projeto de Lei nº 2.771. Esse projeto, como

o Governador reconhece, é importante. Nós, em conjunto, reconhecemos a sua

importância, e daí vem a celeridade da sua tramitação. É o que queremos. É

importante quando o próprio governo, atendendo a um apelo nosso, retira do regime

de urgência o projeto que cria a agência reguladora. Agora, fazemos a troca:

colocamos em regime de urgência o projeto que garante a preservação. Podemos
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chamá-lo de Código Florestal, pois ele garante a preservação e redefine, de fato, as

matas plantadas, ou o que dizem ser matas, pois, para nós, é eucaliptocultura. Nunca

fui a favor da tese de que eucalipto é mata; não é floresta, porque esta supõe

biodiversidade, e, em se tratando de eucalipto, não há biodiversidade nem

microclima.

Então, creio que, como Assembleia Legislativa, como Oposição, daremos essa

contribuição, avançaremos. O projeto já recebeu um substitutivo. Agora,

avançaremos na tramitação, a fim de possibilitarmos a sua apreciação por todos os

Deputados. Precisa haver, de fato, metas com datas definidas. A redução é do uso da

mata. Em fase primária já é impedido; é totalmente vedada a supressão de formações

primárias. Secundárias, terciárias, todas terão, de certa forma, uma regulamentação.

E, com certeza, contribuiremos para a história, para toda a humanidade. Será uma

grande contribuição para o Planeta, porque preservar matas significa garantir a

fertilidade, a qualidade das nossas terras. Preservar matas significa preservar

nascentes.

Sabemos que a monocultura da cana, havida no início da nossa história, arrebentou

com as terras do Nordeste, o que penaliza aquela comunidade até hoje. Agora

estamos assistindo ao sofrimento do povo do Rio Grande do Sul. A atual geração é

que está pagando a conta pelo desmatamento desordenado da região. O que foi feito

no Nordeste, à época da monocultura da cana, favorecendo outras nações, como a

portuguesa, é pago pela geração atual. Em Minas Gerais, em tempo, podemos mudar

essa situação de desmatamento. A nossa confiança consiste em transformar a

tramitação desse projeto em regime de urgência, em sintonia com o apelo do próprio

Governador. Essa é a nossa consideração, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Carlin Moura) - Com a palavra, o Deputado Weliton

Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Saúdo a todos. Hoje, pela manhã, tive a oportunidade

de estar presente na Câmara Municipal de Betim, onde fui prestigiar a posse do

Vereador Welinton Sapão, em virtude da cassação do Vereador Marcos Siqueira

Alvarenga. Tenho, em mãos, uma decisão judicial do TRE do Estado de Minas
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Gerais, em cuja sentença o Juiz da 40ª Zona Eleitoral de Betim atribui efeito

suspensivo, garantindo a cassação do Sr. Marcos Siqueira Alvarenga nos autos de

ação de impugnação de mandato eletivo movida pelo Ministério Público Eleitoral.

O Juiz reconheceu a prática de abuso de poder econômico pelo uso de práticas

eleitorais ilegais e desconstituiu o mandato eletivo do Vereador Marcos Siqueira de

Alvarenga, sendo proclamado eleito o 1º suplente o Vereador Weliton Sandro de

Abreu, o Sapão, o agravante.

Causa-nos muita estranheza o posicionamento do Presidente da Câmara Municipal

de Betim, a quem, infelizmente, quero criticar. Esse Presidente deu o cargo vago e

não cumpriu o Regimento Interno daquela Casa, que garante, no caso de cassação

ou vacância do cargo, a convocação do suplente em 48 horas. O Presidente da

Câmara afirmou que o Regimento Interno era omisso nesse aspecto e remeteu o

caso ao Regimento Interno da Assembleia Legislativa, o que não pode ser feito. Essa

é a minha compreensão.

Constam, na sentença do Juiz, os termos do art. 257 do Código Eleitoral, que

requer, liminarmente, atribuição de efeito ativo ao agravo para o fim de determinar a

execução imediata da sentença quanto à desconstituição do mandato do agravado,

com a consequente diplomação e posse do agravante. A posse do Vereador Sapão

tem de ser imediata, ou seja, no período de 48 horas. Acredito que os advogados do

Vereador Sapão tomem as devidas providências. O Vereador Sapão tem de tomar

posse, em caráter imediato, conforme determina a decisão do Poder Judiciário, a qual

tenho em mãos.

O Presidente da Câmara, de maneira nenhuma, pode descumprir uma decisão da

Justiça. Gostaria que ficasse registrada a nossa solidariedade. Se Deus quiser, vai

dar tudo certo, e desejamos um bom mandato ao Vereador Weliton Sandro de Abreu,

mais conhecido como Sapão, que faz um trabalho social admirável na cidade de

Betim. Tenho em mãos a decisão da Justiça, mas vamos aguardar a posse, o mais

rápido possível, do Vereador Sapão.

Para a nossa alegria, o governo decidiu tirar o pedido de urgência do projeto que

cria a agência de águas no Estado de Minas Gerais. Não se trata de uma agência de

saneamento, porque, da maneira como está o projeto, em nossa avaliação, o seu
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interesse é apenas de aumentar o valor das contas de água da Copasa. Um

verdadeiro abuso.

Trata-se de um projeto que diz respeito à Lei nº 11.445 - discutimos isso ontem, em

audiência pública -, a qual estabelece, desde 2007 - foi uma lei sancionada pelo Lula

-, que todos os Estados e Municípios ficam obrigados a criar agências para regular o

setor de saneamento. Saneamento é tudo: água, esgoto, lixo, limpeza pública, água

fluvial e drenagem. Aliás, o governo enviou para a Casa um projeto criando uma

agência para tratar apenas da água e do esgoto, o que fere a legislação por não

atender a todos os requisitos legais, onerando o conjunto dos Municípios, que serão

obrigados a criar outras agências. Também fere a titularidade dos Municípios, mas a

nossa maior preocupação é o aumento do valor da conta de água da Copasa, que já

é muito alta. Tenho aqui dados oficiais publicados, do balanço da Copasa do primeiro

trimestre deste ano, em que a Copasa aumentou o seu lucro em mais de 52%, o que

a levou a ter um lucro de R$133.000.000,00. A ganância não pode ser tão grande.

Além do mais, a água é um bem público essencial à vida e não pode ser tratada

como mercadoria. A água e a energia elétrica é como se fossem o arroz e o feijão, as

pessoas não tem como sobreviver sem eles.

Quero relatar aqui todos os Municípios que são atendidos pela Copasa no Estado

de Minas e que cobram taxas caríssimas pelo tratamento de esgoto, sem prestarem

esse serviço. A Copasa joga o esgoto nos rios, nos lagos e nos mananciais,

contaminando a água. Não tenho dúvida, quem mais polui o Estado de Minas Gerais,

hoje, é a Copasa, mesmo quando faz o tratamento, porque ainda deixa resíduos na

água. Aliás, hoje saiu uma matéria no jornal “O Tempo”, questionando alguns pontos

em relação à questão do tratamento de esgoto. Temos de nos aprofundar nessa

discussão, porque não podemos permitir que as pessoas paguem por serviços que

não são prestados, com um valor realmente muito alto.

Da forma como se configurava a agência, realmente era uma verdadeira facada no

peito do consumidor mineiro. Ela não pode ser aprovada, de maneira nenhuma,

porque a agência tem de ser de saneamento e ter por objetivo fiscalizar e regular.

Além disso, ela precisa analisar todos os dados da planilha, de forma autônoma e

independente, para ver se existe ou não a necessidade de aumentar o preço. Se ficar
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do jeito como está, será uma agência para homologar as decisões do governo,

porque, nesse caso, o Governador poderá nomear quem quiser, inclusive os

Diretores e os futuros detentores de cargos comissionados. A nomeção desses

Diretores e dos futuros detentores de cargos comissionados não terá a participação

dos Prefeitos, nem do povo, nem haverá controle social. Eles farão o que bem

quiserem, podendo elevar o valor do preço da água e do esgoto, a seu bel-prazer. O

pior é que, até hoje, nunca houve uma auditoria para avaliar as contas de água da

Copasa.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Deputado Weliton Prado, quero

cumprimentá-lo por esse seu envolvimento e sua garra na luta em defesa do povo

mineiro. Quero também reafirmar a necessidade de que essa agência não seja

apenas de água e esgoto, mas também de saneamento. Do contrário, os Municípios

terão de criar outra agência para cuidar dos resíduos sólidos e do saneamento como

um todo, o que seria um contrassenso.

Além disso, sabemos da necessidade de o Município não perder a titularidade da

questão da água e do esgoto, isto é, do saneamento, que é um direito de escolha.

Não somos contra essa agência, pelo contrário, queremos essa agência desde que

ela seja abrangente em termos de saneamento e que o Município tenha o direito de

escolher entre ela ou outra qualquer, que ele possa constituí-la individualmente ou

por um consórcio. Isso é democracia, liberdade de opção. Eram esses aspectos que

gostaria de deixar claros, na decisão desse projeto.

O Deputado Weliton Prado* - Queria agradecer à Deputada Maria Tereza Lara a

sua contribuição. É isso mesmo. Acho até que os Deputados do PT, do PCdoB e do

PMDB deram uma contribuição importante nessas alterações, tão necessárias nesse

projeto. Retirando-se o pedido de urgência, poderemos nos aprofundar no assunto.

Para finalizar, queria dizer que continuamos a acompanhar o caso da licitação da

Cemig na compra das viaturas. São mais de 1.193 veículos no valor de

R$147.000.000,00. Esperamos que esse edital seja impugnado, que o governo

realmente tome uma providência, porque são R$147.000.000,00 para o aluguel dos

1.193 veículos. Sabe por quanto tempo? Por três anos. Agora, sabe quanto ficaria se

a Cemig comprasse esses veículos? Ficaria praticamente duas vezes mais barato: no
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máximo, R$60.000.000,00, com seguro e tudo. E pode ser colocada até garantia de

manutenção. Para alugar por três anos, fica por R$147.000.000,00; se a Cemig

comprar os veículos, fica em R$60.000.000,00! Colocamos, então, em suspeita a

licitação; são mais de 716 pontos técnicos exagerados. Somente uma empresa que

tenha informação sobre todos os pontos do edital conseguirá fazer isso em dez dias.

Suspeitamos ser o edital viciado e, por isso, apresentamos a denúncia e estamos

esperando um posicionamento do governo e da Cemig. Se isso não acontecer,

ajuizaremos uma ação imediatamente no Ministério Público, porque o dinheiro do

povo mineiro não é capim. São mais de R$90.000.000,00 jogados no ralo, não

podemos permitir. Cobramos mais um vez um posicionamento do governo em relação

a esse processo licitatório para o aluguel dos veículos. Por que, em vez de alugar,

não compram os veículos, o que fica mais de duas vezes mais barato?

Queria agradecer e cobrar mais uma vez da Cemig e do governo um

posicionamento em relação a esse edital, que já vem pendurado com ações na

Justiça desde 2007. Eles não sossegam: toda vez tentam fazer uma coisa diferente e

ilegal. Não pode. Não permitiremos e continuaremos denunciando.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Carlin Moura) - Quero felicitar o ilustre Deputado

Weliton Prado, 3º-Vice-Presidente desta Casa. Graças à sua atuação e à atuação da

bancada, conseguimos suspender o regime de tramitação de urgência na agência de

águas.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Esgotada a hora destinada a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.
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DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, nos termos da Resolução nº 5.207, de 10 de dezembro de 2002, que

estabelece procedimentos disciplinares relativos à ética e ao decoro parlamentar e dá

outras providências, e em cumprimento ao disposto no seu art. 6º, que cria a

Ouvidoria Parlamentar, designa o Deputado Wander Borges para exercer as funções

de Ouvidor.

Mesa da Assembleia, 28 de maio de 2009.

Weliton Prado, 3º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 3.939 a 3.943/2009,

da Comissão de Direitos Humanos, e 3.944 e 3.945/2009, da Comissão de

Segurança Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Transporte - aprovação, na 10ª Reunião Ordinária,

em 26/5/2009, dos Requerimentos nºs 3.792/2009, do Deputado Ivair Nogueira, e

3.851/2009, da Comissão de Participação Popular; de Educação - aprovação, na 11ª

Reunião Ordinária, em 27/5/2009, dos Projetos de Lei nºs 3.170/2009, do Deputado

Antônio Carlos Arantes, 3.233/2009, da Deputada Cecília Ferramenta, 3.235/2009, do

Deputado Inácio Franco, e 3.245/2009, do Deputado Doutor Rinaldo, com a Emenda

nº 1, e dos Requerimentos nºs 3.626 e 3.759/2009, do Deputado Weliton Prado,

3.770/2009, do Deputado Doutor Viana, 3.779 e 3.793 a 3.796/2009, da Deputada

Maria Lúcia Mendonça, 3.808/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 3.822 a

3.825, 3.828 e 3.849/2009, da Comissão de Participação Popular; de Fiscalização

Financeira - aprovação, na 12ª Reunião Ordinária, em 27/5/2009, do Requerimento nº

3.838/2009, da Comissão Extraordinária para o Enfrentamento da Crise Econômico-

Financeira Internacional; de Segurança Pública - aprovação, na 8ª Reunião

Extraordinária, em 27/5/2009, dos Requerimentos nºs 3.842/2009, da Comissão de

Direitos Humanos, 3.846/2009, do Deputado Braulio Braz, e 3.833, 3.852 a 3.860,

3.867, 3.868 e 3.870 a 3.873/2009, da Comissão de Participação Popular; de
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Assuntos Municipais - aprovação, na 12ª Reunião Ordinária, em 27/5/2009, dos

Requerimentos nºs 3.837, 3.861 e 3.864/2009, da Comissão de Participação Popular;

e de Turismo - aprovação, na 9ª Reunião Ordinária, em 28/5/2009, do Projeto de Lei

nº 3.276/2009, do Deputado Carlos Gomes, e dos Requerimentos nºs 3.809/2009, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 3.826, 3.827, 3.829 e 3.834 a 3.836/2009, da

Comissão de Participação Popular, 3.847 e 3.874/2009, do Deputado Doutor Viana, e

3.877/2009, do Deputado Rômulo Veneroso (Ciente. Publique-se.).

Discussão e Votação de Pareceres

O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 1.621/2007, do

Deputado Paulo Guedes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São

Francisco o imóvel que especifica. Em discussão, o parecer. Não há oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. Com a palavra, para encaminhar a votação, o

Deputado Ademir Lucas.

O Deputado Ademir Lucas - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero encaminhar pela

aprovação desse parecer de redação final de projeto do Deputado Paulo Guedes que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Francisco imóvel que terá

grande valor para essa notável cidade. Nosso total apoio à iniciativa do Deputado

Paulo Guedes.

Mas aproveito a oportunidade para dizer que, hoje pela manhã, estivemos no Bairro

Eldorado, em Contagem, para visitar as obras do quartel da Área Integrada de

Segurança Pública - Aisp 25 -, que estão sendo concluídas, no Cesu Eldorado.

Tivemos participação nessa obra, com a liberação do terreno do Cesu, porque

sabemos da importância que tem para a segurança da nossa cidade de Contagem

essa obra, que já está em seu final.

A segurança pública é uma das áreas mais importantes para o mundo moderno,

que enfrenta questões muito graves, e Contagem também tem seus percalços. Mas

queremos dizer que o Governador Aécio Neves, com esse novo quartel na região do

Eldorado, realiza a segunda maior obra em segurança pública nos últimos 10 anos,

na cidade de Contagem. A primeira foi a construção do quartel do 39o Batalhão, no

Cesu Amazonas, também por nossa iniciativa; agora, temos a construção da Aisp 25,
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que integra a 26a Companhia da PMMG, subordinada ao 39o Batalhão, sediado em

nosso Município, e a 2a Delegacia Regional de Polícia Civil.

A implantação no Bairro Eldorado dessa nova unidade de segurança pelo governo

de Minas, em atendimento a nossa solicitação, comprova o compromisso do governo

Aécio Neves com a garantia da segurança pública em Contagem.

A nova unidade - Aisp 25 - será modelo de gestão integrada entre as Polícias Militar

e Civil, que compartilharão informações e ações para combater a criminalidade na

região do Eldorado, Bairro da Glória, JK, Santa Cruz, Novo Eldorado, Parque São

João e adjacências. A atuação conjunta das duas polícias, com efetivo total de 200

integrantes, agilizará os processos de investigação e apuração dos delitos para

encaminhamento à Justiça. Essa medida trará sensação de proteção e segurança à

população do Eldorado, região de grande cunho comercial e progressista de

Contagem.

Instalada em construção moderna, que será concluída nos próximos 30 dias, a Aisp

25 tem 1.466m² de construção, em dois pavimentos, que custaram ao governo de

Minas Gerais investimentos da ordem de R$2.400.000,00. É a segunda maior obra de

segurança feita em Contagem nos últimos 10 anos, Sr. Presidente.

Também de autoria do Governador Aécio Neves foi a implantação, a que já me

referi, do quartel do 39º Batalhão da Polícia Militar, no Bairro Amazonas, outra

importante região da cidade. Ambas são comprovadoras da preocupação do governo

de Minas com a redução da criminalidade no Estado, especialmente em Contagem, e

com a promoção da paz e segurança para os mineiros.

É o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Em votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À sanção.

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.689/2007, 2.324, 2.343

e 2.358/3008 e 3.169/2009 (À sanção.).

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos solicitando seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Cachoeira de Pajeú pedido de informações
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sobre a situação funcional dos servidores do Poder Executivo Municipal. 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 a inclusão em ordem

do dia do Projeto de Lei Complementar nº 36/2007. Em votação, o requerimento. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento dos Deputados André Quintão e Padre João solicitando a inclusão

em ordem do dia do Projeto de Lei nº 2.771/2008. Em votação, o requerimento. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Declarações de Voto

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, fomos informados de que o Projeto de

Lei nº 2.771 assemelha-se à natureza de um código, no caso o Código Florestal. O

Regimento Interno impede expressamente, tanto a Deputados quanto ao Governador,

solicitação de regime de urgência. Todavia, conscientes da importância da legislação

que busca restringir o desmatamento em nosso Estado e, além disso, de colaborar

com o desejo do Governador em acelerar a tramitação desse projeto, eu e o

Deputado Padre João, verificando que o projeto já havia perdido prazo na Comissão

de Fiscalização Financeira, apresentamos este requerimento solicitando a sua

inclusão em pauta. Neste caso, a emenda ficou melhor do que o soneto, pois não

pode tramitar em caráter de urgência, e o mecanismo seria a perda de prazo.

Portanto, a consequência da apresentação do requerimento sob o argumento da

perda de prazo é a inclusão imediata dele na pauta. Aproveitando a presença do

nosso amigo José Geraldo, Secretário-Geral da Mesa, solicito ao Presidente Alberto

Pinto Coelho que o inclua na próxima reunião ordinária, na terça-feira, dia 2 de junho.

Solicito também à assessoria do Bloco PT-PCdoB, na pessoa do nosso assessor

Carlão, que providencie um requerimento de inversão de pauta, caso o projeto não

seja apreciado em primeiro lugar, a fim de que seja votado em primeiro lugar.

Evidentemente, solicitamos à base do governo que nos auxilie junto aos demais

Deputados para atendermos ao apelo do Governador, a fim de que o votemos em 1º
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turno aqui mesmo no Plenário, na terça-feira. Além disso, que não haja mecanismo

protelatório para a votação e que qualquer eventual entendimento entre as

Secretarias de Agricultura e de Meio Ambiente seja feito até terça-feira. Acredito que,

sendo votado em 1º turno, regimentalmente o projeto retornaria às comissões. Quem

sabe um substitutivo de acordo possa ser apresentado e, na próxima semana, em 1º

e 2º turnos, esta Casa já aprove as modificações no Código Florestal? Deputado

Padre João, como auxiliamos no projeto de empréstimo, desobstruindo a pauta,

estamos com a aprovação do requerimento da Oposição garantindo que, na terça-

feira, caso seja a vontade do Presidente desta Casa - aliás, tenho certeza de que

assim o fará -, o Projeto nº 2.771 já estará aqui para ser submetido à apreciação dos

Deputados. Repito: espero que os Deputados da base não utilizem mecanismo

protelatório algum para não comprometer o interesse do Governador Aécio Neves.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Padre João - O que é bom para Minas e o povo mineiro... Na verdade,

não há oposição ao que é bom. Oposição responsável é agirmos contra o que de fato

fere o interesse do povo mineiro. Às vezes há interesse do governo numa linha mais

de arrecadação e de omissão. De fato, somos contrários a isso. Quanto a este

Projeto nº 2.771, na forma regimental tivemos de usar o mecanismo da perda de

prazo, como já assegurou o Deputado André Quintão, que me antecedeu, para ser

incluído na pauta nesta terça-feira e assim ser apreciado em 1º turno. Então, é um

avanço. Creio, Deputado André Quintão, que não haverá dificuldade alguma, pois, se

é de interesse do Governador - supõe-se que seja interesse da base do governo - e

da Oposição, então vamos votar, pois votamos tão rápido o projeto do BID, de um dia

para o outro. É nossa responsabilidade autorizar o Governador a contrair esse

empréstimo de US$260.000.000,00, mesmo sabendo que quem aparecerá com

essas obras será ele. Se fôssemos irresponsáveis, iríamos na lógica segundo a qual,

mesmo sendo um bem para o povo mineiro, como quem aparecerá com o ProAcesso

é o Governador, não votaremos, porque quem irá pagar esse empréstimo será o

nosso próximo Governador - com certeza, Patrus Ananias. Somente daqui a quatro

anos, começará a ser pago esse empréstimo, mesmo sendo juros de 3%. Porém não

somos irresponsáveis. Aqui não é a lógica de tática eleitoral que prevalece. Ela é
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importante, mas não prevalece. Ou seja, prevaleceu, na autorização para o

Governador contrair esse empréstimo de US$260.000.000,00, o bem que é o

ProAcesso e também o ProMG na recuperação dos asfaltos. Pedimos, Sr.

Presidente, fiscalização, porque utilizam o dinheiro público, mas quem tem de ganhar

também é quem trafega na MG, o usuário das rodovias. Não podem ser as

empreiteiras, e há exemplos concretos da situação. A rodovia que liga Queluzito a

Casa Grande, que foi recuperada em menos de dois anos, já é puro buraco; o asfalto

que liga Carandaí a Capela Nova, inaugurado há pouco mais de um ano - não são

nem dois anos - já está todo esburacado; e o que liga Salinas a Taiobeiras - até

passei lá na semana passada - está com problemas também. Então queremos que se

avance com o ProMG e com o ProAcesso, mas é necessário que essas obras sejam

fiscalizadas e, se vierem a ter problemas, as empresas, sem nenhum ganho a mais,

recuperem e garantam a qualidade do asfaltamento. Por isso a Bancada do PT, unida

ao PCdoB, garantiu ao Governador a efetivação desse empréstimo de

US$260.000.000,00. E, juntamente, queremos também votar na semana que vem o

Código Florestal, que é o Projeto de Lei nº 2.771. Esta é minha declaração, Sr.

Presidente.

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 20 minutos. Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Weliton Prado, Srs.

Deputados, Sras. Deputadas, telespectadores da TV Assembleia, primeiramente,

quero reforçar e reafirmar o compromisso da Bancada do PCdoB, nosso partido, com

o PT, para aprovar projetos importantes para Minas Gerais, como o empréstimo de

US$260.000.000,00, que corresponde a R$500.000.000,00, a fim de darmos

continuação às obras do Proacesso e do ProMG. Também tivemos a

responsabilidade e a compreensão de agilizar, como solicitado pelo Governador do

Estado, a tramitação do Código Florestal de Minas Gerais. Essa é uma importante

legislação para podermos regulamentar e colocar ordem no problema do

desmatamento e do licenciamento ambiental, para acompanharmos de perto
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situações graves, como a que vem ocorrendo em Conceição do Mato Dentro, com a

exploração da Mineradora MMX, a AngloGold, que tem colocado em risco o nosso

grande patrimônio ambiental. Falo isso para demonstrar que uma oposição se faz de

forma construtiva.

Nesta oportunidade, Sr. Presidente, telespectadores da TV Assembleia, quero fazer

um agradecimento público muito especial ao nosso colega, hoje Secretário de

Esporte e Juventude, Deputado Gustavo Correa. Ontem tive oportunidade de

comparecer à Secretaria de Esporte e Lazer com o Secretário de Esportes de

Contagem, Albert Diniz Torres. Realizamos uma audiência com o Secretário Gustavo

Correa, em que apresentamos e discutimos os diversos projetos em andamento no

Município de Contagem. O Secretário Albert Diniz expôs ao Secretário de Estado as

parcerias que a Prefeitura de Contagem vem celebrando com o Ministério do Esporte.

Isso tem possibilitado a reforma do ginásio poliesportivo, viabilizará a construção da

Praça da Juventude e do Centro Esportivo do Tropical. Pedimos também ao

Secretário de Esporte e Juventude apoio para reforma e revitalização dos campos de

futebol. São 54 campos de futebol, do chamado futebol de várzea, em Contagem,

onde existe uma forte tradição no futebol amador. Aliás, estamos disputando

atualmente, com vários times, a Copa Corujão. Estamos na divisão especial. Os

nossos campos de futebol precisam de reforma urgente. O Secretário Albert Diniz

está trabalhando arduamente para conseguir a reforma desses campos. O Secretário

Gustavo Correa comprometeu-se a ajudar na reforma desses campos com

investimentos de R$600.000,00.

Então, deixo o nosso agradecimento ao grande Secretário Gustavo Correa, que nos

auxiliará com R$600.000,00 do Orçamento do Estado para a reforma dos campos de

futebol de Contagem.

Discutimos também sobre a importância de a Cemig e as Secretarias de Fazenda e

de Planejamento isentarem os Campos de Luz, localizados em áreas que pertencem

ao governo do Estado, da taxa de iluminação. Esse Campos de Luz é um grande

projeto do Deputado João Leite, que teve início ainda na sua gestão como grande

Secretário, hoje eterno Deputado, Arqueiro de Deus João Leite. Esse Deputado criou

o projeto Campos de Luz. Atualmente, Contagem possui vários campos iluminados,
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mas, infelizmente, há o problema de pagamento da taxa de luz, que, para o time, para

a comunidade, para os que fazem uso do campo, Deputado João Leite, é difícil.

O valor pode parecer baixo, mas, para as comunidades humildes, é uma

dificuldade, como por exemplo, no Cesu. É importante convencermos a Cemig a

isentar do pagamento da taxa de iluminação esses campos de futebol. Até porque, o

objetivo da iluminação é beneficiar a comunidade e melhorar a situação de

segurança, mas isso, muitas vezes, gera dificuldades aos frequentadores.

Juntamente aos membros da Frente Parlamentar do Esporte e aos Deputados João

Leite e Weliton Prado, talvez possamos apresentar um projeto de lei para convencer

a Cemig da importância de isenção do pagamento da taxa de iluminação dos

campos. Isso já ocorre em Belo Horizonte e em outros Municípios, mas quando se

trata da área do Estado, temos dificuldade. Fica aqui o nosso agradecimento ao

Secretário Gustavo Corrêa pela brilhante recepção e pelo carinho com que tratou a

cidade de Contagem e o nosso Secretário Alberto Diniz.

Nesta oportunidade, Sr. Presidente, quero também anunciar que Minas Gerais tem

tido o privilégio de receber diversos Ministros do Presidente Lula, que sempre trazem

boas-novas. No final de semana, recebemos a visita do Ministro da Secretaria

Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Edson Santos, que participou

da abertura da II Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial e defendeu

a importância das cotas raciais e sociais nas universidades públicas. O debate

ocorrido nessa Conferência continua. Infelizmente, recebemos a notícia de que a

Justiça do Rio de Janeiro suspendeu essas cotas, por meio de liminar, sob o hipócrita

argumento de que elas suscitam o reforço do discurso racista no Brasil. O Ministro

lembrou que o discurso da raça, o argumento da raça foi utilizado durante 350 anos

neste País para escravizar o povo africano. Na hora de excluir os afrobrasileiros, a

elite branca conservadora deste País sempre utilizou o discurso da raça. Agora, no

momento de fazer a discriminação positiva para incluir e promover a inclusão social

dos afrobrasileiros, essa mesma elite brasileira fala que não pode usar o discurso da

raça. Para excluir pode, mas para incluir não pode. É lastimável que a Justiça do Rio

de Janeiro tenha tomado essa decisão, ou melhor, um Juiz isolado, que tem uma

visão minoritária, preconceituosa, distante da realidade.
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Haveremos de fazer um grande movimento para derrubar essa liminar. Sem dúvida

alguma, convenceremos todo o Brasil da importância da aprovação das cotas sociais

e das cotas raciais, para sanar uma dívida histórica deste país com os afrobrasileiros,

com esse povo que ajudou de forma decisiva a construir nossa Nação. A visita do

Ministro Edson Santos foi muito importante. Minas terá um papel decisivo na

Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial.

Na terça-feira, tivemos o privilégio de receber aquele que considero, com o maior

respeito aos outros, o melhor Ministro do governo Lula, Patrus Ananias, que teve a

capacidade de fazer a junção entre a estabilidade econômica e a promoção da

igualdade social.

O Ministro hoje comanda o Ministério do Desenvolvimento Social, executando

programas fundamentais como o Bolsa-Família, os programas de combate ao

trabalho infantil e à exploração do menor. Enfim, toda a política social desenvolvida

tem à frente o Ministro Patrus Ananias. Ele esteve na terça-feira, na cidade de

Contagem, para lançar o Programa de Segurança Alimentar, que é desenvolvido por

meio dos restaurantes populares, cozinhas comunitárias - Contagem tem duas -, e

banco de alimentos, mostrando a importância de se combater de forma veemente,

ainda em 2009, a fome. Na verdade, essa luta vem desde o século passado, com o

saudoso intelectual Josué de Castro, falecido em 1973, que, nos anos 30, apontava

para a necessidade de se combater a forme neste país. Na época, ele publicou o livro

“A Geografia da Fome no Brasil”. Essa histórica luta de Josué de Castro continuou

com o nosso querido Herbert de Souza, o Betinho, irmão do Henfil, e hoje tem como

baluarte o Ministro Patrus Ananias, que está à frente do projeto de combate à fome,

diminuição da pobreza e valorização da inclusão social. O Ministro foi lá prestar

contas do seu Ministério. Essas políticas de inclusão social são exemplos no mundo

hoje. Basta lembrarmos que a Organização Internacional do Trabalho - OIT -,

baseada na experiência desenvolvida no Brasil, mudou seu estatuto de modo a

considerar que a inclusão social e a política de assistência social também fazem parte

do mundo do trabalho. O trabalhador, no momento de desemprego, precisa ter uma

rede de proteção social, e o Brasil tem dado um grande exemplo nessa linha.

Queremos, assim, agradecer ao Ministro Patrus Ananias, que tem desenvolvido um
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brilhante trabalho no Ministério e dado grandes contribuições a Minas Gerais,

especificamente à cidade de Contagem.

Parabenizo o Deputado Carlos Gomes, esse grande parlamentar recém-chegado,

que já apresenta um brilhante trabalho. Ele realizou, hoje pela manhã, uma

importante audiência pública, trazendo à Assembleia Legislativa o Ministro da

Previdência Social, José Pimentel, que é Deputado Federal pelo Ceará e exerce hoje

esse importante cargo na área da previdência. A audiência, Deputado Carlos Gomes,

foi de fundamental importância, porque o Ministro prestou contas, mostrou como o

Ministério da Previdência Social avançou nos últimos sete anos do governo Lula.

O Deputado Carlos Gomes (em aparte)* - Deputado Carlin Moura, muito obrigado

pelo aparte e por ter participado conosco da audiência pública realizada hoje, pela

manhã, com o Ministro José Pimentel. Foi um momento muito importante de

discussão sobre o assunto em questão. Naquela Comissão, falamos dos avanços da

previdência nesses últimos anos, das conquistas com relação ao atendimento. As

pessoas, muitas vezes, não se lembram daquele período sombrio das filas que se

formavam durante as madrugadas. Hoje, o atendimento tem muito mais qualidade. As

pessoas merecem um atendimento melhor. Trata-se de uma questão de respeito e de

cidadania.

Um outro ponto abordado diz respeito à ampliação das agências de atendimento do

INSS em todo o País, em especial em Minas Gerais. São 729 agências em todo o

País; em Minas Gerais, há 48. O Ministro comentou ainda outro aspecto que se refere

ao microempreendedor individual - MEI. Os que faturarem até R$36.000,00 de receita

bruta no ano anterior terão a possibilidade de serem incluídos na previdência, de

serem formalizados, saindo da marginalidade, contribuindo e sendo muito mais

respeitados. São vários pontos importantes. Está sendo criada, também, um diretoria

para a área da saúde. Foi, enfim, um momento de discussão muito rico.

Agradecemos, de público, a todos os Deputados que participaram daquele ato,

especialmente ao Ministro José Pimentel, que veio nos prestigiar com essa

discussão. Na oportunidade, abordou uma questão sagrada, qual seja oferecermos

um futuro com mais segurança para as nossas famílias, para os nossos filhos e para

os nossos netos. Nesta Casa, precisamos discutir mais sobre o Ipsemg, conforme
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lembrado hoje. Devemos retomar esse debate e agradecemos a presença do Ministro

José Pimentel. Muito obrigado.

O Deputado Carlin Moura* - Agradeço o aparte do Deputado Carlos Gomes. A

audiência foi de fundamental importância. O Ministro Pimentel lembrava que, durante

os anos 90, em função dos governos neoliberais que estiveram à frente deste país,

tentaram privatizar a previdência pública, retirar direitos dos trabalhadores e quebrar

o INSS, causando graves prejuízos aos trabalhadores. O governo Lula vem

recuperando paulatinamente a política pública da Previdência Social. Como o Ministro

mesmo disse, em 86 anos de previdência pública, do INSS, foram criadas 1.110

agências da Previdência Social no Brasil. Só em 2009 serão criadas mais 720

agências, ou seja, durante um ano de governo do Presidente Lula vai criar-se mais

agência da Previdência Social do que se criou nos 86 anos de existência da

previdência pública brasileira. Em Minas Gerais serão criadas 48 novas agências.

Todos os Municípios com mais de 20 mil habitantes terão uma agência. Registro a

importância da parceria com as prefeituras, pois os Prefeitos estão doando os

terrenos. Os terrenos já foram doados a quase 94% das agências, como é o caso da

nossa querida cidade de Belo Oriente. Hoje o Prefeito Humberto participou da

audiência, esteve conosco durante todo o tempo. Ele já fez a sua parte, doou o

terreno, e Belo Oriente terá sua agência da Previdência. Repito: em Minas serão 48

agências.

O Ministro Pimentel lembrava, principalmente ao povo que depende de perícia

médica, que, em 1999, na época do governo Fernando Henrique Cardoso, houve

uma greve de Peritos, e qual foi a atitude do Presidente neoliberal FHC? Acabou com

a carreira efetiva de Perito e terceirizou o serviço de perícia médica do INSS. Com

essa terceirização, a perícia médica virou objeto de barganha política. O Presidente

Lula acabou com essa terceirização, voltou com os concursos públicos, e hoje Perito

do INSS é um cargo de carreira, uma função de Estado, concursado, com salário fixo

inicial de R$5.200,00, para que a carreira de Perito seja valorizada. Isso tem

diminuído e facilitado o tempo de concessão dos benefícios. Na década de 70,

gastávamos, em média, quatro anos para conceder o benefício. O Presidente Lula

assumiu o governo em 2002; quando chegou a 2003, o prazo caiu para 180 dias; em
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2008, para 35 dias; e em 2009, para o setor urbano, a concessão da aposentadoria é

feita com menos de 30 minutos. O sistema foi todo informatizado. Você tem o seu

extrato por meio da Dataprev, que também é uma empresa recuperada pelo

Presidente Lula.

O Ministro Pimentel lembrava que hoje a Previdência Social no Brasil é responsável

pela inclusão no mercado de uma quantia de R$235.000.000.000,00 só em 2009, que

foi a folha de pagamento. O repasse da Previdência em mais de 62% dos Municípios

é superior ao repasse do Fundo de Participação dos Municípios. Então, a previdência

pública no Brasil é um grande programa de inclusão social. Obviamente há muito o

que se melhorar na Previdência. O Ministro também lembrava que, em 2006, foi feito

um acordo com as seis centrais sindicais e com as confederações nacionais. Hoje

nos preocupamos primeiro em recompor o valor dos benefícios por meio do INPC, e

tudo está sendo cumprido. Já em 2007, todos os reajustes acompanharam o INPC e

também diminuiu a data-base para o reajuste. No próximo ano, será em janeiro a data

do reajuste do benefício da Previdência; neste ano, foi em fevereiro.

O Ministro lembra a importância de um debate que está sendo realizado hoje no

Congresso Nacional: a recomposição real do benefício daqueles que ganham mais de

um salário mínimo. O debate está aberto. Ele é importantíssimo, e o Congresso o fará

com muita responsabilidade, junto aos setores produtivos, aos sindicatos de

trabalhadores e às associações de aposentados. Todos reconhecem que os

benefícios precisam de um reajuste real, mas isso depende de uma discussão no

Congresso Nacional, o que será feito com muita tranquilidade e maestria. O Ministro

lembrou também a importância da Emenda Constitucional nº 42/2008, que criou o

microempreendedor individual, para colocar na formalidade os pequenos

empreendedores, os autônomos, o pessoal do comércio que trabalha em feiras livres.

Por meio da Emenda Constitucional nº 42, criou-se uma política para que essas

pessoas pudessem ter uma empresa, com a cobrança dos valores simbólicos de

R$1,00 para a obtenção do CNPJ e de R$5,00 para o ISS. Essa emenda tem trazido

para a formalidade vários pequenos empreendedores, possibilitando-lhes gozar o

direito ao salário-maternidade com 10 meses de contribuição, ao auxílio-doença com

12 meses de contribuição, à aposentadoria por invalidez e por idade, à aposentadoria
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especial, ao auxílio-acidente, à pensão por morte, ao auxílio-reclusão, além de reduzir

a contribuição de 40% do salário mínimo para 11%.

Então, essa é uma forma de incluir uma parcela significativa dos diferentes

segmentos na previdência social pública deste país. O Ministro lembra também que o

Presidente Lula teve a capacidade, nesses sete anos, de fazer uma recomposição

real do salário mínimo de 57%, uma valorização real. O salário mínimo, na época dos

neoliberais, era inferior a US$100,00, mas hoje ele é superior a US$200,00 - está a

R$465,00. Foi uma política importante que o Presidente Lula desenvolveu. Os

neoliberais, Deputado Weliton Prado, à época, diziam que, se aumentassem o salário

mínimo, a previdência do Brasil estaria quebrada. Mas era mentira deles, porque,

como sempre, fazem política com mentiras. O Presidente Lula mostrou que é possível

ter uma política de recuperação do salário mínimo sem quebrar a previdência, que

agora está caminhando bem e precisa avançar ainda mais.

Queremos agradecer a presença do Ministro José Pimentel, que hoje, às 18 horas,

estará no Sindicato dos Jornalistas Profissionais para a assinatura do convênio da

Fenaj com a previdência privada complementar do Sistema Petrobras - Petros -, a

qual vai atender a todos os jornalistas profissionais.

Antes de encerrar, Sr. Presidente, como falei do Sindicato dos Jornalistas

Profissionais, quero também, na oportunidade, fazer um convite a todos os

Deputados - Weliton Prado, Sebastião Helvécio -, a toda a imprensa presente, ao

público, aos nossos telespectadores, para um importante ato que será realizado na

segunda-feira próxima, às 19h30min, no Teatro da Cidade, em Belo Horizonte. Trata-

se de um ato convocado pelo movimento da internet livre, da mídia livre, que envolve

sindicatos de jornalistas e outros segmentos que defendem a internet como espaço

de livre manifestação. Nós vemos esse movimento como um ato público contra aquilo

que denominamos “AI-5 Digital”, um projeto de lei de autoria do Senador Eduardo

Azeredo, aquele mesmo que tanto mal fez a Minas Gerais e que agora quer fazer mal

também à liberdade de expressão.

O convite, Sr. Presidente, apresenta o seguinte teor:

“A internet é uma rede de comunicação aberta e livre. Nela podemos criar

conteúdos, formatos e tecnologias sem a necessidade de autorização de nenhum
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governo ou corporação. A internet democratizou o acesso à informação e tem

assegurado práticas colaborativas extremamente importantes para a diversidade

cultural. A internet é a maior expressão da era da informação.

A internet reduziu as barreiras de entrada para se comunicar, para se disseminar

mensagens. E isso incomoda grandes grupos econômicos e de intermediários da

cultura. Por isso se juntam para retirar da internet as possibilidades de livre criação e

de compartilhamento de bens culturais de conhecimento.

No Brasil, um projeto substitutivo sobre crimes na internet, aprovado e defendido

pelo Senador Azeredo, está para ser votado na Câmara dos Deputados. Seu objetivo

é criminalizar práticas cotidianas na internet, tornar suspeitas as redes P2P, que são

redes de distribuição de conteúdo, impedir a existência de redes abertas, reforçar o

DRM, que é outra rede de distribuição de conteúdo, que impedirá o livre uso de

aparelhos digitais. Entre outros absurdos, o projeto quer transformar os provedores

de acesso em uma espécie de polícia privada. O projeto coloca em risco a

privacidade dos internautas e, se aprovado, elevará o já elevado custo de

comunicação no Brasil.

Nós, que somos mineiros, temos uma responsabilidade a mais em combater esse

projeto, por ser de autoria de um Senador do nosso Estado. Gostaríamos, assim, de

convidá-lo para participar do ato público que será realizado no dia 1º de junho,

segunda-feira próxima, às 19h30min, no Teatro da Cidade - Rua da Bahia esquina

com Avenida Álvares Cabral -, e contará com a presença dos seguintes debatedores:

Prof. Sérgio Amadeu, professor da pós-graduação da Faculdade de Comunicação

Cásper Lébero em São Paulo, e Prof. Idelber Avelar, professor titular na Universidade

de Nova Orleans, nos Estados Unidos da América.”

Fica aqui o nosso convite para que possamos acompanhar de perto a tramitação

desse projeto, que já estamos denominando de “AI-5 Digital”. Aquele mesmo Senador

que, quando governou Minas Gerais, quebrou o Estado, deixando uma dívida

estrondosa, e que foi um desastre na condução das contas públicas de Minas, agora

quer “quebrar” a internet, acabar com a liberdade de comunicação que ela propicia.

Então, faço esse convite para o evento a ser realizado segunda-feira, dia 1º de junho,

às 19h30min.
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Muito obrigado, Sr. Presidente, pela atenção. Quero parabenizá-lo pela brilhante

condução dos trabalhos nesta Casa.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Helvécio) - Vem à Mesa requerimento do

Deputado Padre João solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para,

nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Weliton Prado. A Presidência defere

o requerimento e fixa ao orador o prazo de 5 minutos. Com a palavra, o Deputado

Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - No findar dos trabalhos do Plenário desta semana,

gostaria, mais uma vez, de dizer que realmente devemos acreditar, ter persuasão,

estar mobilizados de forma permanente, pois é desse jeito que alcançamos as

vitórias.

Foi uma grande vitória, principalmente do Bloco PT-PCdoB, e outros Deputados

contribuíram também, a resposta ao pedido de urgência solicitado pelo Governador.

Ele não queria retirar o projeto, mas votá-lo aqui, goela abaixo, sem discussão, sem

aprofundamento, sem fazer as mudanças necessárias. Na nossa avaliação, e na

minha avaliação pessoal, o único objetivo desse projeto era aumentar o valor da tarifa

de água no Estado de Minas Gerais, criando uma agência para homologar as

decisões do governo, para fazer o que ele quer. Nós, com muita pressão, muita

mobilização, acreditando que era possível convencer o governo, conseguimos fazer

com que ele retirasse o pedido de urgência, porque, com esse pedido, já era para o

projeto estar sendo votado, o que travaria a pauta, além de que ele seria aprovado

sem as mudanças necessárias. Agora ganhamos um tempo, um fôlego, para

aprofundarmos as discussões. Por quê?

Em 2007, foi sancionada uma lei, pelo Presidente Lula, considerada o maior marco

regulatório do setor de saneamento público do Brasil. Essa lei, que representou

grande avanço e que foi um acontecimento histórico, torna obrigatória a criação de

agência para regular o setor de saneamento público no Brasil. Qualquer reajuste ou

análise de mudanças e de concessões relativas a água e esgoto só poderiam ser

feitas por essa agência, que precisa sofrer controle social e contar com a participação

da sociedade.
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Todavia, chegou um projeto vergonhoso a esta Casa, que não garante a

participação dos Municípios e da população nem prevê concurso público para seleção

de servidores. Haverá livre nomeação por parte do governo do Estado. Fizemos os

questionamentos e conseguimos retirar o pedido de urgência. Agora teremos a

possibilidade de tentar fazer o convencimento para a realização das alterações.

Ninguém é contrário à agência, cuja criação é obrigatória nos termos da Lei nº

11.445, de 2007.

Em Minas, houve casuísmo. Desde 2007, estamos questionando, na Justiça, os

aumentos da conta de água e de esgoto da Copasa. Os aumentos ocorridos em

Minas foram ilegais e foram definidos pela própria Secretaria de Estado em

percentuais determinados em uma planilha, à qual a população não teve acesso. A

sociedade tinha o direito de verificar se realmente era necessário aquele percentual

de reajuste. Desde 2007, entramos com representações junto ao Ministério Público.

Tivemos a felicidade de uma dessas representações resultar em uma ação civil

ajuizada pelo Promotor Antônio Baeta. Por seu intermédio, conseguimos garantir uma

liminar na Justiça que suspendeu o aumento do valor da tarifa da Copasa para este

ano, a partir do mês de março. A população, a partir desse mês, já teria de pagar, se

não tivéssemos conseguido derrubar a tarifa na Justiça, um aumento de cerca de

10% sobre o valor da conta de água. Conseguimos essa liminar, que suspendeu o

aumento. A Copasa fez de tudo para derrubá-la no Tribunal de Justiça, mas não

conseguiu. Posteriormente, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça e também não

conseguiu derrubar essa liminar. No processo, a Copasa afirmou que enfrentaria

muitas dificuldades financeiras se não aumentasse o valor da conta de água. Disse

até mesmo que o não aumento das tarifas inviabilizaria investimentos e traria

problemas. O Presidente do STJ, não acreditando na Copasa, afirmou, em seu

despacho, que a Companhia não havia conseguido provar a necessidade do

aumento. O pedido foi negado, e o valor da conta de água não sofreu aumento no

nosso Estado. A Copasa, em virtude da não existência de uma agência para regular o

setor, enviou um projeto a esta Casa a fim de criá-la. Todavia, em vez de propor a

criação de uma agência de saneamento, que trataria da água, do esgoto e da rede

fluvial, propôs um projeto que trata apenas da água, para resguardar o interesse de
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aumentar o valor da sua conta. O próprio Diretor da Copasa, em entrevista a vários

jornais, disse que, tão logo a agência fosse criada, aumentaria a tarifa de água no

nosso Estado, o que foi uma grande irresponsabilidade. Uma agência, com a

responsabilidade de fiscalizar e de regular o setor no nosso Estado, e não de

aumentar o valor da conta de água, seria muito importante. Conseguimos que o

governo retirasse o pedido de urgência em relação ao projeto, esperando fazer as

modificações necessárias para que o cidadão mineiro seja respeitado, já que

consideramos a água como um bem público essencial.

Gostaria de agradecer-lhes. Conclamo, mais uma vez, toda a população para a

mobilização, para a luta. Somente assim será possível conquistarmos vitórias.

* - Sem revisão do orador.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a especial de segunda-feira, dia 1º de junho, às 20 horas, nos termos

do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 10ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 13/5/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana e da Deputada Maria Lúcia Mendonça

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa: 1º Painel - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Palavras do

Sr. Presidente - Palavras do Sr. Octávio Elísio Alves de Brito - Palavras do Deputado

Carlin Moura - Palavras da Sra. Maria Inez Camargos - Palavras do Sr. Flávio

Nascimento - Palavras da Sra. Iedyr Gelape Bambirra - Palavras do Sr. Vilson Luiz da

Silva - Palavras da Sra. Miriam Aprígio Pereira - Palavras da Sra. Galdina de Souza

Arrais - Palavras da Sra. Suely Duque Rodarte - Palavras da Secretária Vanessa

Guimarães Pinto - Palavras da Deputada Maria Lúcia Mendonça - Composição da

Mesa: 2º Painel - Palavras do Sr. Carlos Roberto Jamil Cury - Palavras do Sr. Rudá

Ricci - Palavras do Sr. Clodoaldo José de Almeida Souza - Palavras da Sra. Maria

das Graças Pedrosa Bittencourt - Palavras do Sr. Joaquim Antônio Gonçalves -
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Palavras da Sra. Lilian Paraguai - Esclarecimentos sobre os debates - Debates -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio -

Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André

Quintão - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes

- Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Rinaldo - Durval

Ângelo - Elmiro Nascimento - Fahim Sawan - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares -

Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Juarez Távora - Lafayette de Andrada -

Maria Lúcia Mendonça - Padre João - Paulo Guedes - Rômulo Veneroso - Ronaldo

Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -

Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - 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 Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião à realização do fórum técnico “Plano Decenal de

Educação em Minas Gerais: Desafios da Política Educacional”, que tem como

objetivo buscar, junto às entidades representativas da sociedade civil e dos setores

público e privado, subsídios para a discussão do Projeto de Lei n° 2.215/2008, que

estabelece o Plano Decenal de Educação, com objetivos, metas e ações para a

política educacional do Estado nos próximos dez anos.

Composição da Mesa

1º Painel

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa a Exma. Sra. Vanessa Guimarães

Pinto, Secretária de Estado de Educação; o Exmo. Sr. Octávio Elísio Alves de Brito,
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Subsecretário de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia; a

Exma. Sra. Maria Inez Camargos, Coordenadora-Geral do Sindicato Único dos

Trabalhadores em Educação de Minas Gerais; o Exmo. Sr. Flávio Nascimento,

Presidente da União Colegial de Minas Gerais e Vice-Presidente Regional da União

Brasileira de Estudantes Secundaristas de Minas Gerais e do Espírito Santo; a Exma.

Sra. Iedyr Gelape Bambirra, Presidente da Federação das Associações de Pais e

Alunos do Estado de Minas Gerais e da Confederação Nacional das Associações de

Pais e Alunos; o Exmo. Sr. Vilson Luiz da Silva, Presidente da Federação dos

Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais; as Exmas. Sras. Miriam

Aprígio Pereira, Quilombola, Diretora de Política, Educação, Comunicação e

Formação da Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais - N'Golo -;

Galdina de Souza Arrais, Coordenadora da União Nacional dos Conselhos Municipais

de Educação de Minas Gerais; Suely Duque Rodarte, Presidente da União dos

Dirigentes Municipais de Educação de Minas Gerais no período de 2005-2009 e Vice-

Presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação; e Deputada

Maria Lúcia Mendonça, Presidente da Comissão de Educação desta Casa; e o Exmo.

Sr. Deputado Carlin Moura, coautor do requerimento, junto com a ex-Deputada Elisa

Costa, que deu origem a esta solenidade.

Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença, em Plenário, da Exma. Sra. Rosa Vani Pereira,

Gerente de Articulação de Política Pedagógica, representando a Sra. Macaé Maria

Evaristo, Secretária Municipal de Educação de Belo Horizonte.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Neste instante, ouviremos a execução do Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Sr. Presidente

Exma. Sra. Vanessa Guimarães, Secretária de Educação, na pessoa de quem

cumprimentamos todas as pessoas dessa área tão importante, motivo desses dias de

reflexão na Assembleia; Deputada Maria Lúcia, Presidente da Comissão de

Educação desta Assembleia, na pessoa de quem cumprimentamos os demais

colegas Deputados; funcionários da Casa; telespectadores que nos assistem por
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meio da TV Assembleia; senhoras e senhores; é com enorme satisfação que

iniciamos a etapa final do fórum técnico “Plano Decenal de Educação em Minas

Gerais - Desafios na Política Educacional”. Este é o momento de consolidar as

expectativas da sociedade e das entidades parceiras da Assembleia, na elaboração

de um plano que melhor represente os anseios de gestores e profissionais de

educação, pais e alunos.

Temos consciência de que a educação é a base do desenvolvimento de um Estado,

e aquele que a negligencia gera para si uma série de problemas sociais. Por isso, a

elaboração do Plano Decenal de Educação representa para nós muito mais que o

cumprimento de um dever legal criado pela Lei Federal nº 10.172, de 2001. É uma

oportunidade de traçar novos rumos para Minas, aumentar os índices de

alfabetização, viabilizar a formação profissional de nossos jovens, capacitar os

mineiros para o mercado de trabalho. A realização de um evento para debater o

referido plano representa um convite à sociedade para participar ativamente do

planejamento da educação em nosso Estado. O início das atividades desse fórum

técnico foi marcado pela realização de um debate público, no dia 13 de março. A

partir dele, foram dois meses de organização e realização de encontros regionais

para discussão das propostas constantes no projeto de lei encaminhado à

Assembleia e formulação de outras tantas. Foram realizados encontros regionais em

Araçuaí, Montes Claros, Governador Valadares, Paracatu, Divinópolis, Juiz de Fora,

Varginha e Uberlândia. Esses encontros propiciaram o reconhecimento de

necessidades e objetivos específicos a cada região e contaram com a participação

decisiva de diversas entidades. Além disso, pela primeira vez, outro instrumento foi

colocado à disposição da sociedade: a consulta pública. Sua utilização pioneira

assegurou a participação de muitas pessoas que deram valiosas contribuições. No

total, foram recebidas 212 propostas para inclusão de novos itens ao projeto,

supressão e alteração de outros. O evento chega agora à sua etapa final. Neste

momento, as propostas recebidas nos encontros regionais e na consulta pública

serão discutidas e votadas. Aquelas eleitas como prioridades serão analisadas pela

Comissão de Educação e poderão integrar o instrumento que estabelecerá objetivos,

metas e ações para a política educacional do Estado nos próximos 10 anos.
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De antemão, já podemos ressaltar o sucesso desse fórum técnico. Isso se deve à

grande contribuição das entidades que nos apoiaram e à efetiva participação da

sociedade. O objetivo era buscar subsídios para a discussão do Projeto de Lei nº

2.215, de 2008. Certamente, nós o alcançaremos. Para a Assembleia, são eventos

como esse que consagram a ideia de uma representação participativa. Afinal, o poder

do cidadão consiste na possibilidade de integrar o processo de produção e decisão

acerca de temas de seu interesse. Fica, portanto, o nosso agradecimento a todas as

entidades parceiras da Assembleia nesse fórum técnico, aos gestores e profissionais

de educação, aos pais e alunos, e a todos aqueles que, de alguma forma, fizeram

parte desse processo democrático de elaboração de uma política educacional mais

adequada à realidade de Minas Gerais. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Octávio Elísio Alves de Brito

Bom-dia a todos e a todas. Quero, inicialmente, manifestar minha enorme

satisfação em, estando hoje nesta sessão de abertura representando o Sr. Alberto

Portugal, Secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, rever amigos e amigas

da área da educação, com os quais tive oportunidade de conviver numa luta

permanente em defesa da educação pública de qualidade em Minas Gerais. Desejo

saudar o ilustre Deputado Doutor Viana, que preside esta reunião; a Deputada Maria

Lúcia Mendonça e a Sra. Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Educação, em

cujas pessoas peço permissão para saudar todos os componentes desta Mesa.

Cumprimento os educadores, professores, profissionais e dirigentes da área da

educação distribuídos por todo o Estado; os alunos e pais de alunos presentes a esta

reunião; e todos aqueles que participaram desse rico processo que se desenvolveu

em Minas Gerais.

Minha palavra é apenas para manifestar a necessidade de que este fórum envolva

também uma discussão sobre a educação superior em Minas Gerais. É importante e

é compromisso não apenas do Plano Nacional de Educação, mas do Plano Decenal

de Educação de Minas que se faça uma discussão sobre a educação em seus

diferentes níveis, buscando-se qualidade e compromisso com o trabalho e o

desenvolvimento de Minas. O ensino superior tem um papel importante nesse

processo. Teremos, amanhã pela manhã, uma Mesa específica sobre ensino
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superior, e as ações da Secretaria poderão ser apresentadas de forma bastante

objetiva. Quero, entretanto, salientar a importância deste momento em que a

discussão se realiza no Estado. Há pouco tempo foi aprovada a ação direta de

inconstitucionalidade que transferiu ao Ministério da Educação e Cultura a gestão de

instituições particulares de ensino superior ligadas ao Sistema Estadual de Ensino

Superior. Essa ação tem um desdobramento importante em termos de Minas Gerais.

Estamos comprometidos com o debate da política de ensino superior em Minas;

firmamos um compromisso forte com a rede pública de ensino superior no Estado, as

duas universidades estaduais, Uemg e Unimontes; há articulação entre a rede de

ensino superior pública de Minas Gerais e as instituições particulares de ensino

superior, tudo isso dentro da estratégia de um trabalho conjunto que entende que a

qualidade do ensino superior está estritamente ligada à formação de pesquisadores,

à efetivação de uma pós-graduação “strictu sensu” e a um trabalho de extensão

relevante. Temos compromisso com a formação de professores. Queremos utilizar a

educação a distância com foco na qualidade. Entendemos, portanto, que, vista a

educação de forma integrada em seus diferentes níveis e entendido esse espaço

como adequado para essa interligação, a Subsecretaria de Ensino Superior se faz

presente para, em conversa com a sociedade, buscar alternativas para promover em

Minas Gerais o desenvolvimento de uma educação superior de qualidade. É com

enorme prazer que participo desta abertura e deste fórum promovido, em muito boa

hora, pela Assembleia Legislativa e, por meio dela, por toda a sociedade mineira.

Muito obrigado.

Palavras do Deputado Carlin Moura

Exmas. Deputadas e Deputados, demais parlamentares presentes, senhoras

gestoras e senhores gestores da educação em Minas Gerais, professores e

professoras, alunos e alunas, pais e mães de alunos do Estado de Minas Gerais e

telespectadores da TV Assembleia, bom-dia a todos e a todas. É um prazer rever a

maioria dos nossos companheiros, companheiras e amigos com quem tivemos a

oportunidade de encontrar por essa grande Minas Gerais afora. Sejam todos bem-

vindos.
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Por meio de oito encontros regionais e da consulta pública na internet, a população

de Minas Gerais deu sua opinião sobre o Projeto de Lei nº 2.215/2008, que cria o

Plano Decenal de Educação do Estado. Foram recebidas 1.002 sugestões de

modificações ao projeto. A consulta pública e os encontros regionais fizeram parte do

fórum técnico “Plano decenal de educação em Minas Gerais: desafios da política

educacional”, que está sendo promovido por esta Assembleia Legislativa, em parceria

com a Secretaria de Estado e movimentos e entidades ligados ao setor. Durante a

etapa final do fórum técnico, que acontece de hoje até sexta-feira, as propostas

encaminhadas pela população serão discutidas nos grupos de trabalho, onde novas

sugestões devem e podem ser apresentadas. Depois de analisadas e aprovadas

pelos participantes inscritos na plenária final, as sugestões da consulta pública, dos

encontros no interior e dos grupos de trabalho da etapa final serão incluídas em um

documento final e encaminhas à Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática, tão bem presidida pela ilustre Deputada Maria Lúcia Mendonça. Foram

realizados pela Assembleia e pelas entidades parceiras oito encontros regionais. Por

meio deles, a população reunida em grupos de trabalho apresentou sugestões e

modificações. Ao todo foram apresentadas 790 sugestões de alterações.

Entre as propostas que apareceram com mais frequência nos encontros do interior,

destacam-se: a redução dos prazos para implementação das ações e das metas

previstas no Plano Decenal; a garantia de disponibilidade orçamentária e financeira

para execução das ações e metas nos prazos previstos; a garantia de maior

participação da comunidade escolar e de entidades representativas na elaboração e

acompanhamento dos diversos programas na área de educação; supressão das

metas que estabelecem a premiação dos professores e das escolas; e a inclusão de

meta ou ação estratégica que assegure o cumprimento da lei federal que estabelece

o piso salarial nacional para o magistério.

Pode-se ainda destacar uma sugestão apresentada pelos participantes do encontro

realizado em Juiz de Fora. Eles propuseram a inclusão de um tema novo, a

“Educação carcerária”, com ações e metas que assegurem o acesso ao ensino

básico e à educação profissional no sistema carcerário; a capacitação dos

profissionais da educação que atuam nessa modalidade de ensino; e a garantia de
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infraestrutura física e recursos pedagógicos adequados ao funcionamento das

unidades de ensino.

Através de consulta pública, foram recebidas 212 propostas para o aperfeiçoamento

do projeto, originadas de 48 Municípios mineiros de 9 das 10 macrorregiões do

Estado. Representantes de vários segmentos ligados à educação, como escolas

estaduais, universidades e associações de estudantes e de pais, participaram da

consulta.

Os temas mais recorrentes na consulta pública foram: organização e gestão dos

sistemas estadual e municipais de ensino; alteração nos conteúdos curriculares;

remuneração de professores e demais profissionais do ensino; e aplicação do piso

salarial nacional do magistério. Outros exemplos de assuntos que receberam

sugestões de modificação foram os mecanismos de premiação dos profissionais da

educação, a infraestrutura das escolas e a gestão escolar.

Também foram recebidas propostas que não estão diretamente relacionadas ao

Plano Decenal de Educação, mas que tratam de assuntos ligados à educação em

Minas Gerais. Essas sugestões tratam de temas como: programas de incentivo à

leitura na educação infantil; instituição de sistema informatizado de bibliotecas

escolares; sensibilização de empresas para a institucionalização do estágio

supervisionado na educação tecnológica e profissional; e outros.

O plano apresentado pelo Executivo reflete a política implementada pelo

Governador Aécio Neves: prioriza-se a focalização dos investimentos em detrimento

da universalização dos serviços públicos. O objetivo é a perseguição de metas,

concentrando-se em algumas escolas-referência, em detrimento da grande maioria

das escolas, que continuam abandonadas. Essa concepção aprofunda as diferenças

entre as regiões, concentrando-se principalmente na Região Metropolitana de Belo

Horizonte. O Plano não apresenta um regime de colaboração entre as várias redes de

ensino, como também é constatada a inexistência de projetos pedagógicos

articulados em um mesmo território, além da falta de compromisso na implementação

do processo de gestão democrática.

O Projeto de Lei nº 2.215/2008 não relaciona ações e programas a uma estratégia

estadual. No máximo, adota a melhoria dos indicadores quantitativos. Trata-se de um
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documento irregular, desarticulado (desarticulação entre diagnóstico e proposição),

pois não se fundamenta em uma estratégia clara de desenvolvimento da educação

mineira, e incompleto, pois é verificada a ausência de temas significativos para a

educação no Estado e de metas claras, apropriadas e mensuráveis.

A pressão exercida pela sociedade civil organizada e pelas entidades educacionais

é fundamental para a democratização das discussões sobre o Plano. Para

influenciarem mais os rumos do projeto a ser aprovado, as entidades sociais criaram

o movimento Educação que Temos, Educação que Queremos. A articulação surgiu

inicialmente como um grupo de estudos para analisar as propostas do Plano Decenal

e, no decorrer dos encontros, transformou-se em um movimento organizado, que

mobilizou o setor organizacional e influenciou e continua influenciando as propostas

apresentadas. Integram o movimento o Sind-UTE, o Sinpro, a Fetaemg, a UCMG, a

UEE, o Saaemg, a UNCME, a Fitee e outras entidades.

O debate ocorre em um momento de profunda transformação mundial, em que o

mito da competência da iniciativa privada está na berlinda, como bem expressa o

Prof. Joseph Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia, ao afirmar que o pensamento da

direita sobre a economia de mercado, como foi provado agora, está errado. O

professor norte-americano chama a atenção para o seguinte: quando se auxilia o

setor financeiro, por meio de um sistema de parcerias, se há lucro, vai quase todo

para o setor privado, mas, se há prejuízo, vai todo para o Estado.

Inobstante, tal lição não é assimilada pelos atuais gestores da educação mineira,

que insistem na combalida fórmula para implementar, por exemplo, o programa de

educação profissional.

A falência do modelo educacional público se expressa nos resultados do Exame

Nacional do Ensino Médio - Enem - de 2008. Como nos anos anteriores, o ensino

público, sobretudo da rede estadual, continua, como diz a juventude, “aparecendo

mal na foto”. O exame foi aplicado em todo o Brasil, mas apenas 8% das escolas

melhor avaliadas no Enem são públicas. Entre as 50 piores do Brasil, 2 são estaduais

de Minas. Dez escolas estaduais mineiras não atingiram 36 pontos. O Colégio da

Universidade Federal de Viçosa - Coluni - obteve 76,6%. Por outro lado, dentre as 5

melhores escolas do País, 3 são escolas particulares de Minas Gerais. Os resultados
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gerais do Enem confirmam que o ciclo gerado pela desigualdade social ainda é

perverso. O “ranking” por escola mostra claramente que as regiões mais pobres

concentram os piores resultados. Saliente-se que 69,3% dos alunos que fizeram o

Enem em 2008 declararam ter cursado todo o ensino médio em escola pública. Isso

significa que quase 70% dos nossos jovens - sem contar aqueles que nem chegam

ao ensino médio - estão condenados a perpetuar o ciclo da pobreza que vincula

educação deficiente a baixa renda e falta de oportunidades. A resposta para esse

problema está na capacidade de os governos federal, estaduais e municipais

promoverem as mudanças necessárias para a melhoria da qualidade do ensino

público. Como bem defende o Senador Cristovam Buarque, é preciso promover uma

verdadeira revolução pela educação. Para o bem do projeto de uma Minas

democrática, popular, desenvolvida e com justiça social - mas a justiça social que

defendemos -, é importante que as fotos reveladas pelo Enem nos próximos anos

mostrem a educação pública mineira mais bonita e sorridente que a da foto deste

ano.

Finalmente, lembro que o governo federal, por meio do Ministério da Educação,

convocou a Conferência Nacional de Educação - Conae - para o período de 23 a

27/4/2010. Ela será antecedida de conferências municipais e intermunicipais, que se

realizarão a partir do primeiro semestre de 2009, e de conferências estaduais, a partir

de agosto deste ano.

Agradeço a presença de todas e de todos e reafirmo minha convicção na

importância do papel estratégico da educação no projeto de desenvolvimento

nacional, soberano e independente. Muito obrigado.

Palavras da Sra. Maria Inez Camargos

Bom-dia a todas e a todos os presentes. Para agilizar minha fala, farei um

cumprimento geral aos componentes da Mesa e a todos os presentes. Começamos

este fórum no dia 13 de maio, que é o dia da luta contra a discriminação racial. É

fundamental não perdermos a referência, a importância de lutar para melhorar as

condições de vida de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Já tivemos

oportunidade de cumprimentar a Assembleia Legislativa por esta iniciativa.
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Nós, do Sind-UTE de Minas Gerais, organizados com o movimento Educação que

Temos, Educação que Queremos, participamos dos fóruns regionais de debate sobre

o Plano Decenal de Educação de Minas da mesma forma, com a mesma disposição e

com o mesmo empenho com que participamos desta etapa de elaboração de

propostas na Assembleia Legislativa. Fizemos uma análise crítica do documento

apresentado. Com base nisso, nas críticas e nas construções que fazemos

permanentemente durante os debates, pelo conhecimento e pela vivência que temos

da realidade da escola, apresentamos várias propostas. As propostas apresentadas

pelo Sind-UTE de Minas Gerais e pelo movimento foram discutidas. Durante o debate

conseguimos aprová-las junto de outros setores que participaram desse processo de

discussão.

É dessa forma que queremos participar desta etapa: discutindo, defendendo

propostas que melhorem a nossa condição nas escolas e nos diversos espaços,

porque a realidade que vivemos na educação - que não precisamos dizer nem repetir

- precisa ser modificada. É preciso garantir o direito ao acesso e à permanência na

educação. É preciso que ela seja garantida. É preciso contemplar a diversidade dos

alunos nos vários segmentos da sociedade. Todas as questões que apresentamos

foram nesse sentido.

Além das questões gerais que defendemos, também pontuamos a necessidade de

ampliação dos recursos, dos investimentos na educação de Minas para melhorar as

condições físicas adequadas às escolas e, sobretudo, a valorização dos profissionais.

Insistimos muito na implantação do piso salarial nacional, que garantirá o nosso plano

de carreira, as nossas jornadas, a nossa condição de formação e, sobretudo, a nossa

profissionalização. Conversamos com uma pessoa sobre os profissionais não

habilitados; dissemos que é preciso pensar mais profundamente a profissionalização.

Isso é cumprimento de lei porque o nosso plano de carreira prevê o ingresso por

concurso público e, por isso, a questão da formação.

Nosso compromisso não começa e termina aqui, mas continua. Defendemos uma

educação de qualidade. Contamos, sem dúvida alguma, com esta Casa, a

Assembleia Legislativa, para que as propostas apresentadas transformem-se em lei,

a fim de se garantir direito à educação de qualidade, o qual é de todos os cidadãos e
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cidadãs deste Estado. Estamos, como sempre, seja na rua, seja na luta, seja na

greve, seja em qualquer outra manifestação, cobrando uma educação pública de

qualidade, assim como participando e defendendo propostas que sejam

transformadas em lei e melhorem a educação. Muito obrigada.

Palavras do Sr. Flávio Nascimento

Bom-dia a todos e todas. Quero saudar a todo esse grupo de pessoas que vem

construindo as etapas regionalizadas e debatendo a educação em nosso Estado.

Quero saudar, especialmente, o Deputado Carlin Moura e a ex-Deputada, hoje

Prefeita Elisa Costa, autores desse requerimento para abrir o debate para a

sociedade e para contribuirmos no avanço da educação do nosso Estado.

Quando tratamos da educação, é necessário reafirmar a situação em que se

encontra a educação no nosso Estado. O Sind-UTE trouxe para o movimento social

um grande instrumento de luta e de debate que é a revista “Radiografia da Educação

Mineira”, que retrata bem como está a situação da nossa escola. O Deputado Carlin

Moura falou da questão do Enem, conforme a última matéria do jornal “O Tempo”,

que mostra que ficamos também abaixo no Enem.

Em Minas, pensamos muito em nossa educação como meta. Temos de mudar essa

visão. Temos de pensá-la como a construção de um Estado melhor e no

desenvolvimento do Estado. Pela televisão, temos visto o governo dizer que a nossa

educação no Estado é uma maravilha. Mas aquela música do Charles Brown Júnior já

diz: “O que eles dizem sobre o jovem na TV não é sério”. Precisamos de avançar na

discussão dessas questões.

Viemos aqui para debater, demarcar e propor a democratização do Conselho

Estadual de Educação. E propor também a construção de uma rede de escola técnica

pública, porque hoje temos ainda a parceria público-privada. Temos de garantir

também investimentos na Uemg, que está totalmente sucateada. É preciso construir o

câmpus da Uemg em Belo Horizonte. Temos de garantir o investimento no ensino

superior estadual. É necessário garantir uma gestão democrática dentro das escolas.

Hoje não é considerada. Por exemplo, a direção da Uemg, a nossa maior escola do

Estado de Minas Gerais, é indicada até hoje pela Secretaria de Educação. É preciso

avançar nesse debate.
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Tenho a certeza de que este é o fórum adequado. É aqui que poderemos fazer um

ajuste de contas com o passado da nossa educação e avançar para a construção de

um Estado melhor. Minas Gerais tem de voltar a protagonizar o debate educacional,

considerando-se seu tamanho e sua importância para o Brasil. Muito obrigado.

Palavras da Sra. Iedyr Gelape Bambirra

Presidência desta Casa parlamentar, brava Comissão de Educação, GPI, entidades

parceiras na qual nos inserimos, como uma entidade que congrega mais de 200

afiliadas jurídicas e milhões de pais e alunos, fundadora da Confenapa, que já está

organizada em 22 Estados brasileiros. Com essa representatividade, queremos

reconhecer e agradecer o esforço desta Casa para trazer um pouco de democracia à

nossa educação tão combalida.

Queremos dizer que esse Projeto de Lei nº 2.215/2008 merecerá ajustes e

emendas. Posteriormente precisamos apresentar um substitutivo, porque é uma

proposta privatista e já defasada, em cinco anos, para um plano decenal. A cara dos

mineiros está no chão. O Estado não conseguiu atingir 60% da avaliação. Minas

Gerais está no penúltimo lugar no “ranking” dos Estados. Isso é uma vergonha. A

educação está no CTI.

Enquanto isso, obras faraônicas são feitas no Serra Verde, à beira da estrada, no

meio do nada, para beneficiar os amigos do rei, que é amigo de traficantes. Exigimos

que a imprensa rejeite o silêncio. Reaja, Minas. Minas precisa sair do CTI da

educação e da saúde. Não podemos deixar o nosso alunato no vermelho, sujeito

apenas a empregos subalternos fora do mercado de trabalho. Endossamos as bravas

palavras do Deputado Carlin.

Srs. Deputados e Sras. Deputadas, precisamos contar com V. Exas. para mudar

esse quadro, para legislar, fiscalizar e fazê-lo deixar de ser apenas base de governo

intempestiva em campanhas políticas.

Contamos com a probidade dos nobres Deputados. Precisamos desta Casa do

povo para provocar uma reação positiva na população mineira. Fora a soberba! Fora

a incompetência! Que haja gestão democrática do povo, para o povo e com o povo, e

não apenas em nome do povo! Que haja associação de pais e alunos em cada

escola, e não apenas naquelas indicadas pelo dedo de gestores! Que haja grêmios
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estudantis e participação popular! Esse é o clamor dos pais, porque, se não

clamarmos, certamente as pedras o farão. Obrigada.

Palavras do Sr. Vilson Luiz da Silva

Bom-dia. Na pessoa do Deputado Doutor Viana, cumprimento os presentes:

Deputados e Deputadas, Secretária Vanessa Guimarães Pinto, Subsecretário Octávio

Elísio, companheiros de Mesa, representantes de instituições, sociedade, educadores

e educandos do campo e da cidade. Cumprimento especialmente esta Casa, que,

mais uma vez, promove um debate com o intuito de atender às necessidades do povo

mineiro. Todos os setores são aqui ouvidos. Isso comprova o respeito à democracia,

que dá a todos o direito de ir e vir, reivindicar, lutar, cobrar e conquistar.

Foram realizados em Minas Gerais oito fóruns regionais, oportunidade em que se

ouviram a sociedade, os educadores e os educandos da cidade e do campo.

Discutimos a educação atual, a educação que desejamos e a educação de que

necessitamos.

Quero apenas frisar, Profa. Vanessa, que temos a grande responsabilidade de

cobrar dos governantes o modelo de educação que atenda às nossas necessidades.

Se fizermos uma retrospectiva do êxodo rural, constataremos que muitos saíram do

campo por falta de oportunidade. Por isso, criticamos a nucleação do ensino, idéia

que partiu do governo federal.

Não somos contra a nucleação do ensino. Precisamos, sim, discutir esse modelo.

Temos a responsabilidade-guardiã de lutar para que os 8% dos habitantes que

restam no meio rural não saiam mais dali; porém, que não fiquem na roça de

qualquer jeito. Eles precisam de qualidade de vida. Essa é a razão pela qual lutamos

por uma educação que atenda às necessidades dos alunos no lugar em que vivem.

Não queremos que tenham de abandonar sua terra e ir para as grandes cidades.

Palavras da Sra. Miriam Aprígio Pereira

Bom-dia. Saúdo os componentes da Mesa e os representantes da Casa, os

representantes do governo e das entidades civis, os representantes dos segmentos

educacionais e de trabalhadores, a plenária, os companheiros de luta quilombola e de

comunidades tradicionais de Minas e do Brasil e os demais segmentos que lutam por

uma nação mais justa e igualitária, especialmente neste dia 13 de maio.
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Meu nome é Miriam, sou quilombola e historiadora e aqui venho representar a

Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais. Na qualidade de Diretora

de Política, Educação, Comunicação e Formação, venho dizer que o objetivo de

nossa participação na discussão desse plano, no engajamento nesta luta, é

assegurar a implementação da legislação que versa sobre os direitos das

comunidades quilombolas e tradicionais no País, especificamente o direito a uma

educação diferenciada para comunidades quilombolas em Minas Gerais, a qual está

atendida nas propostas que serão votadas por meio deste fórum. As políticas

educacionais atuais como a Lei nº 10.639, de 2003, e a Lei nº 11.645, de 2008, que

complementam, junto com as diretrizes curriculares, a Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional, a Lei nº 9.394, de 1996, incluindo no currículo oficial da rede de

ensino a obrigatoriedade do ensino da "História e Cultura Africana, Afro-Brasileira e

Indígena", apontam para a construção de uma educação que tenha em vista a

diversidade étnico-racial e a promoção da igualdade racial no País. Para a educação

nas comunidades quilombolas, além das leis citadas, existem demandas específicas

que defendemos, devido à urgência de reconhecimento dos direitos dos quilombolas.

As comunidades quilombolas, no entanto, enfrentam um desafio ainda maior, que é a

conquista deste território. Apenas 29% das mais de 430 comunidades contam com

escolas até a 4a série, e 4,3% possuem escolas até a 8a série.

Encerro parafraseando o antropólogo Fábio Reis Mota: é possibilitando o

reconhecimento dos direitos das populações tradicionais, quilombolas ou indígenas;

reconhecendo-os como sujeitos políticos autônomos e responsáveis, como

interlocutores no espaço público da cidadania; tornando-os capazes de expressar

publicamente seus interesses em relação aos outros interessados; e participando das

elaborações das regras de uso e apropriação dos espaços em que vivem e se

reproduzem socialmente que poderemos fundar uma sociedade em que não

neguemos a particularidade do outro, abdicando-nos de uma política do

ressentimento por uma política do reconhecimento do outro. Obrigada.

Palavras da Sra. Galdina de Souza Arrais

Bom-dia. Cumprimento o Deputado Doutor Viana, neste ato representando o

Presidente desta Assembleia, e a Profa. Vanessa Guimarães, na pessoa da qual
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cumprimento todos os componentes da Mesa. Agradeço a oportunidade e ressalto

que foram oito meses de trabalho. Agradeço à Comissão de Educação por ter

reaberto a discussão desse plano, que já está nesta Casa para ser votado, e, ao

reabri-la, estamos tendo a oportunidade de trazer as nossas propostas e

contribuições. Quero agradecer também à Gerência-Geral de Projetos Institucionais -

GPI -, que, de forma transparente e organizada, permitiu que todas as instituições

dessem a sua contribuição para hoje estarmos aqui.

Esse plano tem de refletir o desejo do povo mineiro, garantir uma educação com

padrão de qualidade e, principalmente, garantir melhores condições de trabalho e

valorização dos profissionais de educação.

Aproveito para cumprimentar os representantes escolhidos nas regionais de

Varginha, Governador Valadares, Montes Claros, Araçuaí, Divinópolis, Uberlândia,

Juiz de Fora e Paracatu.

Quero dizer mais. O movimento A Educação Que Temos e a Educação Que

Queremos possui várias propostas, e eu gostaria - e sei que é desejo de todos - que

essas propostas fossem votadas, aprovadas e transformadas em emendas e que, o

mais rápido possível, esse projeto seja aprovado. Espero que esse projeto atenda ao

anseio de cada cidadão deste Estado e, principalmente, venha resgatar a dignidade

dos trabalhadores em educação. Muito obrigada.

Palavras da Sra. Suely Duque Rodarte

Cumprimento o Deputado Doutor Viana, Vice-Presidente desta Casa; a Deputada

Maria Lúcia Mendonça; os iniciadores deste temário e destes debates do fórum

técnico; a Sra. Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Educação, na pessoa da qual

cumprimento todos os trabalhadores da educação presentes; e a Assembleia

Legislativa. Quero dizer, como representante dos dirigentes municipais de educação,

que este momento é de grande importância, principalmente, porque a educação não

se constrói apenas por um ente federado. É essa corresponsabilidade social que

todos os que aqui depõem têm que inserir no processo, para que, lá na frente, todos

os resultados sejam partilhados, tanto o sucesso quanto o insucesso. Os dirigentes

municipais de educação não se furtam, e estamos dispostos, nos 853 Municípios, a

participar de tudo que se referir à educação e assumir, em nossos Municípios que são
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células, a corresponsabilidade de fazer uma educação de qualidade e equidade.

Muito obrigada.

Palavras da Secretária Vanessa Guimarães Pinto

Bom-dia. Quero cumprimentar, de modo especial, o Deputado Doutor Viana, Vice-

Presidente da Assembleia Legislativa; a Deputada Maria Lúcia Mendonça, Presidente

da Comissão de Educação; o Deputado Carlin Moura, a quem faço uma homenagem

especial pela iniciativa desta reunião, e também a atual Prefeita de Governador

Valadares, que promoveram esta oportunidade única de atualização de uma proposta

em tramitação há algum tempo na Assembleia Legislativa, que certamente será

debatida e aperfeiçoada, com a inclusão de outras sugestões para nortear a

educação de Minas Gerais num futuro próximo.

Este é um documento que se refere menos ao nosso passado, mas revela o

momento presente e aponta a direção que a sociedade brasileira, por meio de seus

parlamentares, deve seguir por meio de um plano. Esse plano tem que refletir o

nosso desejo para a educação da próxima década. Felizmente, no Brasil, o processo

de debate das questões educacionais tem se apressado bastante. Consensos são

cada vez maiores; pontes se estabelecem entre grupos que estavam distantes

politicamente. Já temos, como sociedade brasileira, a ideia clara de que a qualidade

da educação é algo inadiável. Isso significa que temos que começar a resolver os

problemas da qualidade de ensino, temos que tornar consistentes os processos de

inclusão de todos na educação. No entanto, isso não se faz de um dia para o outro,

mas também não pode ser adiado sempre para um futuro cada vez mais distante. A

sociedade mineira e a sociedade brasileira têm pressa, têm urgência e já não têm

paciência de ficar esperando resultados de grandes programas que vão acontecer,

que vão apresentar indicadores melhores muito lá na frente. Temos que conseguir, a

cada dia, no cotidiano das nossas escolas, produzir a conquista de uma educação

melhor para os nossos filhos, netos e gerações futuras. Este momento é importante,

porque aperfeiçoará um documento que passou por um processo de debate, mas

que, há algum tempo, necessita de uma releitura. Pode ser que esse documento, em

geral, permaneça norteando a educação da próxima década; pode ser - e é provável -



____________________________________________________________________________
1450

que seja preciso incluir aspirações que, se não são novas, agora estão bem-

formuladas.

Tenho a certeza de que a Assembleia Legislativa tirará o melhor proveito dos

debates que acontecerão sobre a educação básica e a superior, que também é parte

importante do sistema de educação. Além disso, é a instância que irá gerar a

pesquisa que desejamos, e também os agentes, educadores, atores importantes

dentro do sistema educacional. Espero, sinceramente, que este momento seja melhor

que o de 2005. Que seja ainda mais maduro. Em 2005, numa façanha única no País,

conseguimos viabilizar que todos os Municípios tivessem seu Plano Municipal de

Educação. Minas Gerais é o único Estado que já viveu o processo de construção de

planos municipais de educação. Estamos fechando o Plano Estadual de Educação.

Espero que a Assembleia Legislativa possa completar, com sua competência, o

fechamento de um plano que se tornará uma lei e que deverá nortear as políticas

futuras. É importante dizer que, num plano, não há políticas. Num plano, temos os

enunciados básicos e compromissos fundamentais, dos quais deverão derivar as

políticas e programas dos governos que irão se suceder em Minas Gerais. Essa é a

ideia básica. Que esse plano seja uma boa bússola e que as políticas sejam bons

guarda-chuvas, se possível bons orientadores, e que os programas sejam de fato

viabilizadores do que ocorre de fato na escola, onde ocorre o processo de educação

escolar. É na escola que as coisas acontecem. Todo esse arcabouço legal - a Lei de

Diretrizes e Bases, o plano nacional, o plano estadual, os planos municipais e as

políticas - serve para orientar e para definir o rumo básico das ações do governo, das

instituições e da sociedade sobre temáticas importantes. A educação se tornou um

tema importantíssimo na sociedade, graças a Deus! Para quem já viveu tantos

momentos e tantos ciclos e décadas de educação, como eu, este é momento

privilegiado em que a educação ganha um destaque, ganha grande importância na

discussão da sociedade brasileira, portanto, no desenvolvimento social do País.

Vamos ver se daqui para a frente, nas próximas décadas, consigamos fazer

progressos significativos, para que a educação, no País e em Minas Gerais, alcance

níveis cada vez mais altos de qualidade.
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Desejo grande sucesso a todos nos debates que se seguirão. Aguardo os

resultados das reuniões e as contribuições para - quem sabe se possível? -

aperfeiçoar políticas e programas ainda na atual gestão da Secretaria de Educação e

nas políticas municipais de educação. Desejo a todos um bom trabalho. Obrigada

pela presença nesta grande reunião.

Palavras da Deputada Maria Lúcia Mendonça

Meu bom-dia a todos os educadores e educadoras que se fazem presentes nesta

manhã histórica para a educação no Estado de Minas Gerais, aguardada com imensa

alegria e expectativa. Nós, da Assembleia Legislativa, em especial os Deputados

envolvidos com o Plano Decenal de Educação, aguardávamos este dia como um

marco para a educação no Estado de Minas Gerais. Quando aqui chegamos e vimos

a presença dos senhores e das senhoras, tivemos a certeza absoluta de que teremos

um dia de sucesso e um escrever com uma caneta de ouro a história da educação

que temos e da educação que queremos. Tenho a certeza de que todos vieram aqui

imbuídos da vontade de se fazer presente na escrita do Plano Decenal de Educação

para o nosso grande Estado de Minas Gerais.

Permitam-me cumprimentar os participantes da Mesa, Sr. Clodoaldo José de

Almeida Souza, Maria das Graças Pedrosa Bittencourt, Joaquim Antônio Gonçalves,

Rudá Ricci e Lilian Paraguai, que estarão conosco neste debate.

Dirijo-me também a todo o pessoal da Casa e de modo especial aos consultores

que trabalharam incansavelmente para a realização deste evento. Os Deputados que

estiveram presentes tiveram de se retirar por terem compromissos na Casa do povo,

em que os trabalhos não param, para que o Estado de Minas Gerais seja exemplo

para todos os Estados do Brasil.

Concordamos com as palavras do Deputado Carlin Moura. É preciso fazer críticas,

mas não podemos parar por aí. Criticar é muito fácil. Queremos que nos apresentem

soluções para os problemas da educação no Estado de Minas Gerais, porque,

sozinhos, não somos capazes.

Durante muitos anos nossa educação foi deixada de lado. Ao longo de 12 anos, não

abri meu contracheque, porque o pagamento não mudava. Sou Diretora aposentada

e participei de todos os processos anteriores, quando estava na educação. Não é
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possível construir de uma só vez o que vem defasado há anos. Fazemos parte dessa

construção. A educação no Estado é a maior população de funcionários públicos no

Estado de Minas Gerais. Temos de entender que fomos escolhidos para

representarmos os outros. Peço a vocês que façam deste um momento de discussão

para encontrarmos soluções.

As entidades parceiras que nos ajudaram na construção dos debates fora desta

Casa estão de parabéns. Participei de algumas discussões e quero, de público,

parabenizar o Sindi-UTE. Em Juiz de Fora, participei de uma reunião e fiquei

encantada com a organização. É muita responsabilidade, e todas as entidades

souberam assumi-la.

Quero dar-lhes uma notícia que muito engrandecerá nosso trabalho.

Tenho a certeza de que, se tivesse uma varinha de condão nas mãos, já haveria

mudado tudo o que necessita ser mudado, pois nosso relacionamento com a Profa.

Vanessa é muito próximo. Ela disse que o Plano foi feito há tempos, mas isso não

quer dizer que não tenha nada de positivo. Tem, sim, mas precisa ser atualizado, e,

para isso, estamos aqui. Já lhe foram apresentadas 1.200 propostas e mais outras

propostas vieram dos debates realizados nas cidades. Agora teremos a oportunidade

de revê-las e apresentarmos outras que forem necessárias.

Vejam: há um professor que trabalha com educação carcerária. Descobrimos,

nesses debates, que a educação não estava no plano. Abram o livrinho que

receberam e verão que a educação carcerária já consta no Plano. É por isso que

essas discussões são importantes. E aqui teremos a culminância dos nossos

trabalhos, pois estivemos, por vários meses, discutindo-o nesta Casa.

Agradecemos à ex-Deputada Elisa Costa, que hoje é Prefeita de Governador

Valadares, e ao Deputado Carlin Moura, que apresentaram o requerimento a ser

aprovado pela Comissão de Educação, a fim de chegarmos a este momento. É minha

meta, como Presidente desta Comissão, lançar mão desse Plano do jeito que está e

transformá-lo, para que tenhamos a educação que queremos. Envidaremos todos os

nossos esforços para, quando este plano vier a Plenário, a fim de ser votado e

transformado em lei, que nele estejam todas as propostas.



____________________________________________________________________________
1453

Algumas propostas, não as levaremos em consideração porque se referem mais à

área administrativa, desviando-se da essência do Plano. Mas, quanto às propostas

que trouxerem contribuição, faremos tudo para que constem no plano. E tenho uma

notícia para vocês: eu seria a relatora desse projeto, mas a responsabilidade é

grande demais. O Plano deve vigorar por 10 anos no Estado. Ou nós o fazemos

benfeito agora, ou não valerá a pena toda a nossa discussão. Portanto, dividirei essa

relatoria com todos os Deputados da Comissão de Educação. Cada Deputado será

relator de uma parte, porque, dessa forma, continuaremos com o trabalho

democrático que realizamos até hoje. Não será apenas um o responsável pelo

relatório: cada Deputado relatará uma parte do Plano.

Eu, como vocês, tenho imensa vontade de que tudo dê certo, porque trabalho com

educação desde os 15 anos de idade. Portanto, sou Deputada, mas sou educadora.

Quero ver a educação pública cada vez melhor para os meus netos, já que todos os

meus filhos estudaram em escola pública e hoje se encontram em universidade

federal. É preciso lutar pela escola pública de qualidade. Como tenho muita fé em

Deus e acho que primeiro devemos pedir-lhe que vá à nossa frente e abra os nossos

caminhos, permitam-me um momento de religiosidade nesta abertura dos nossos

trabalhos.

Fiz questão de pedir socorro a alguns Deputados que são evangélicos. Tomei como

referência Mateus 6:1: “Guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos

homens, para serdes vistos por eles de outra sorte, não tereis recompensa junto de

Vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta

diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem

glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua

recompensa.”.

Entenderam esta mensagem? Aqueles que só falam para aparecer não

acrescentam nada, mas aqueles que participam receberão recompensa muito maior.

“Quando tu deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a direita.

Assim, a tua esmola se fará em segredo; e teu Pai, que vê o escondido,

recompensar-te-á. Nas tuas orações, não multipliques as palavras, não imites os que

falam demais, mas, quando orares, diz assim: (- Reza a Oração do Pai Nosso.)”.



____________________________________________________________________________
1454

Que Deus nos abençoe e que possamos sair daqui dizendo o seguinte: “Fui

coautora do Plano Decenal de Educação para as gerações que me sucederam.”. Um

abraço a todos e a todas. Bom trabalho e muito obrigada pela presença.

O Sr. Presidente - A Assembleia Legislativa manifesta seus agradecimentos às

autoridades que participaram da abertura da etapa final deste fórum técnico.

Composição da Mesa

2º Painel

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Carlos Roberto

Jamil Cury, Professor de Política Educacional da PUCMinas e Professor Emérito da

UFMG; Clodoaldo José de Almeida Souza, Coordenador do Programa de

Acompanhamento e Avaliação do Plano Nacional de Educação e dos Planos

Decenais Correspondentes da Secretaria de Educação Básica do Ministério da

Educação - MEC -; a Exma. Sra. Maria das Graças Pedrosa Bittencourt, Diretora da

Superintendência de Educação Infantil e Fundamental da Secretaria de Estado de

Educação; os Exmos. Srs. Joaquim Antônio Gonçalves, Superintendente do Ensino

Médio e Profissional da Secretaria de Estado de Educação; e Rudá Ricci, Sociólogo,

Mestre em Ciências Políticas e Doutor em Ciências Sociais; e a Exma. Sra. Lilian

Paraguai, Diretora Estadual do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de

Minas Gerais.

A Sra. Presidente (Deputada Maria Lúcia Mendonça) - Informamos aos

telespectadores que poderão enviar perguntas aos palestrantes pelo telefone

08007092564 ou pelo “e-mail” forumeducação@almg.gov.br. Com a palavra, para

proferir palestra sobre o tema “Políticas Públicas de Educação na Atualidade”, o Sr.

Carlos Roberto Jamil Cury.

Palavras do Sr. Carlos Roberto Jamil Cury

Prezada Deputada Maria Lúcia Mendonça, professoras, professores, estudantes,

gestores, telespectadores da TV Assembleia, bom-dia.

Em primeiro lugar, quero parabenizar esta Assembleia pela iniciativa de apoiar o

fórum técnico “Plano Decenal de Educação em Minas Gerais: Desafios de uma

Política Educacional”. Com efeito, o Projeto de Lei nº 2.215/2008, que estabelece

metas e ações para a política educacional do nosso Estado, atende a dispositivo da
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nossa Constituição Estadual, que diz: “Art. 204 - O plano estadual de educação, de

duração plurianual, visará à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus

diversos níveis, à integração das ações do poder público e à adaptação ao plano

nacional, com os objetivos de: I - erradicação do analfabetismo; II - universalização do

atendimento escolar; III - melhoria da qualidade do ensino; IV - formação para o

trabalho; V - promoção científica e tecnológica. Parágrafo único - Os planos de

educação serão encaminhados, para apreciação da Assembleia Legislativa, até o dia

31 de agosto do ano imediatamente anterior ao do início de sua execução.”.

Um critério para avaliar, retrospectiva ou prospectivamente, as metas e as ações,

as conquistas ou não e as conquistas a obter é a leitura do art. 198 da nossa

Constituição Estadual, que estabelece 17 garantias em educação oferecidas pelo

poder público, além de algumas obrigações das autoridades competentes: “I - ensino

fundamental, obrigatório e gratuito, mesmo para os que não tiverem tido acesso a ele

na idade própria, em período de oito horas diárias para o curso diurno; II - prioridade

para o ensino médio, para garantir, gradativamente, a gratuidade e a obrigatoriedade

desse grau de ensino.”.

Por outro lado, a Constituição Federal de 1988, ao prescrever o regime de

colaboração, supõe a efetivação desse regime em articulação com a União e os

Municípios. Essa prescrição consta no atual Plano Nacional de Educação e na Lei de

Diretrizes e Bases como componente do sistema federativo. Tais dispositivos

expressam a importância desse dever do Estado, pois não é lícito a ninguém,

sobretudo aos poderes públicos, compactuar com uma situação em que reine a

ignorância e em que não se gere o desenvolvimento da marca mais distintiva do ser

humano: a inteligência. A educação escolar, como direito de todos, é um direito

juridicamente protegido, pois não há constituição moderna que não consagre tal

direito, por sinal reconhecido por inúmeras convenções, tratados e acordos

internacionais. A nossa Constituição Estadual, nos seus arts. 2º e 10, ao listar as

competências cogentes ao Estado, assinala, no inciso IV, a garantia da difusão da

educação e do ensino, entre muitos outros. Se a nossa Constituição Estadual impõe

ao Estado o dever de assegurar os direitos e as garantias fundamentais, o § 1º do art.

4º é, no mínimo, dotado de tal severidade republicana, que raramente haveremos de
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encontrar em outro texto constitucional estadual: “Incide na penalidade de destituição

de mandato administrativo ou de cargo ou função de direção em órgão da

administração direta ou entidade da administração indireta, o agente público que

deixar injustificadamente de sanar, dentro de 90 dias da data do requerimento do

interessado, omissão que inviabilize o exercício de direito constitucional.”.

E por que isso? Uma pista advém de Norberto Bobbio, 1986, quando esse

pensador, refletindo sobre o futuro da democracia, adverte os regimes democráticos

sobre as promessas não cumpridas, entre as quais a sexta promessa, a do cidadão

não educado. Assim ele diz: “Para o bom democrata, o reino da virtude, que, para

Montesquieu, constituía o princípio da democracia contraposto ao medo, princípio do

despotismo, é a própria democracia que, entendendo a virtude como o amor pela

coisa pública, dela não pode privar-se e, ao mesmo tempo, a promove, a alimenta e a

reforça.”. Um dos trechos mais exemplares a esse respeito é o que se encontra no

capítulo sobre a melhor forma de governo, nas considerações sobre o governo

representativo de John Stuart Mill, mais especificamente na passagem em que ele

divide os cidadãos em ativos e passivos e esclarece que, em geral, os governantes

preferem os segundos, pois é mais fácil dominar súditos dóceis ou indiferentes, mas a

democracia necessita dos primeiros.

Nossa Constituição Estadual, na esteira da fermentação cívica que a precedeu e

que a influenciou, quer cidadãos ativos e os prefere aos passivos. E nossos

constituintes, ao optarem pela cidadania ativa, optaram por estabelecer a educação

como direito protegido, cujo objetivo, segundo o art. 185, é o bem-estar dos cidadãos

e a justiça social. Há, pois, uma ligação orgânica entre cidadania e educação, que

advém dessa confluência em Minas Gerais dos ideais de liberdade da Revolução

Americana com os ideais de igualdade da Revolução Francesa.

Tanto quanto combater a ignorância, é preciso elevar pela educação o nível

intelectual de todos, como forma de construção da cidadania, da qual a educação

escolar é parte integrante e orgânica. Decorre daí, então, a necessidade de um plano

que sustente a efetivação dos direitos e garantias, entre os quais figura a educação.

Um plano é um guia de ações cujo objetivo é fugir das imponderabilidades das

circunstâncias, evitar que se fique ao sabor delas e não permitir situações que



____________________________________________________________________________
1457

possam se deteriorar. Um plano é um guia para políticas públicas de qualidade. Um

plano é um convite à superação do caos e um caminho para uma administração cuja

racionalidade conduza ao bem-estar e à justiça social por meio das metas a serem

alcançadas.

Contudo, esse Plano Decenal não pode incidir no equívoco fatal do atual Plano

Nacional de Educação: um plano com bons diagnósticos, com metas razoáveis e

diretrizes claras, mas para o qual faltaram recursos: uma cabeça benfeita com pés de

barro. Desse modo, ele não foi um plano de ações e metas. Sem a devida

sustentabilidade, transformou-se num plano de boas intenções, frustrando seus

elaboradores e desanimando seus destinatários.

Por isso, com base em uma das acepções do termo “plano” - campo preparado

para lançar as sementes do plantio -, lanço aqui uma semente ou um pouco de água

para irrigação, no caso de um plantio já feito, junto com metas e ações realistas,

factíveis e passíveis de incrementação: uma lei estadual de responsabilidade

educacional. Por mais que trabalhemos, por melhores que sejamos, falta uma ação

ou meta que dê consequência à educação escolar, proclamada em nossa

Constituição como o primeiro dos direitos sociais.

Não basta a exigibilidade; não basta o acesso à justiça por parte dos interessados,

quando há omissão na oferta de uma educação escolar de qualidade.

“A educação é um direito. A privação desse direito em alguma das suas dimensões,

como o padrão de qualidade, tem consequências imediatas e remotas ao longo de

toda a vida, porém a maior parte delas palpável e pode ser definida. Se esse direito é

subtraído de alguém, haverá responsáveis por atos e omissões. Se existem

responsáveis, eles devem ter seus atos e omissões tipificados clara e concretamente

e, assim, penalizados. Naturalmente, antes de lesarem o direito, devem estar

conscientes das suas consequências. Mais importante ainda, além disso, é que cabe

ao Estado tomar as providências necessárias para restaurar direitos lesados.” Isso é

de um colega que estuda a Lei de Responsabilidade Educacional. A base de uma lei

de responsabilidade educacional é a ética, aliás, claramente enunciada no art. 37 da

Constituição da República e retomada no art. 13 da nossa Constituição Estadual. Os

governantes devem assumir conscientemente suas responsabilidades, e deve haver
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consequências no caso de omissão do poder público em relação a esse direito. Esse

campo, ainda por se fazer acontecer, daria mais substância às ações de exigibilidade,

justiciabilidade e sustentabilidade e colocaria na mão dos vários interessados

elementos para participação e intervenção nas esferas do Plano por meio das

escolas, universidades, conselhos, famílias e outros interessados. Dessa forma,

estariam envolvidos todos os responsáveis e participantes dos destinos da educação.

Com essa iniciativa, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais fará jus ao

preâmbulo da nossa Constituição e ao que estabelece seu art. 2º, incisos I a III: “são

objetivos prioritários do Estado: garantir a efetividade dos direitos públicos subjetivos;

assegurar o exercício, pelo cidadão, dos mecanismos de controle de legalidade e

legitimidade dos atos do Poder Público e da eficácia dos serviços públicos; preservar

os valores éticos”. Conceber e efetivar um plano com tais características fará Minas

protagonizar o resgate qualificado de uma política pública quanto a um dos mais

caros direitos da cidadania. Em face da realidade que nos mostra uma educação

ainda que tardia, Minas agora há de alçar de novo, do alto de suas montanhas ao

campo de suas Gerais, sua vocação e voz libertárias anunciando: educação já. Muito

obrigado.

A Sra. Presidente - Neste momento passaremos ao painel “Avaliação das ações

estratégicas e metas do Plano Nacional de Educação em Minas Gerais e do Plano

Decenal de Educação do Estado de Minas Gerais - etapas e modalidades da

educação básica - educação infantil, ensino fundamental, médio, educação especial,

educação de jovens e adultos, educação indígena, educação no campo e quilombola,

educação tecnológica e formação profissional”. Com a palavra, o Prof. Rudá Ricci.

Palavras do Sr. Rudá Ricci

Bom-dia. Cumprimento a Deputada Maria Lúcia Mendonça, os meus colegas de

Mesa e os presentes. Em 15 minutos, tentarei fazer aqui uma pequena mágica.

Sempre digo isso, pois, como filho de italiano, 15 minutos só dão para o início dos

cumprimentos.

Antes de mais nada, quero louvar essa iniciativa e agradecer, como cidadão e

educador, à Assembleia Legislativa que, com a decisão da realização dos fóruns

regionais, do debate e deste fórum, corrigiu um erro gravíssimo que a Secretaria de
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Educação vinha cometendo, ao produzir a proposta do Plano Decenal. Nós,

educadores, há anos aguardávamos uma lufada de democracia que pudesse nos

ouvir e também ouvir o interior. Parece que começamos a corrigir esse erro, e fico

imensamente agradecido por Minas Gerais voltar a discutir democraticamente a

educação.

Para que possamos pensar um Plano Decenal, um plano plurianual que perpassa

governos e gestões, devemos ter uma projeção das tendências e desafios e não nos

calcarmos em convicções partidárias ou intenções eleitorais de curto prazo. Assim, a

primeira questão que gostaria de abordar é exatamente o que ocorre, nos últimos

tempos, em relação aos desafios da sociedade e seu impacto sobre a educação.

Farei uma ligeira e singela provocação e proposição de análise, para, em primeiro

lugar, tentarmos entender algumas tendências na mudança do mundo. Em especial,

destaco a crise que já vinha se desenhando, mas que, a partir de outubro do ano

passado, projetou-se em todo o mundo.

O que essa crise do setor imobiliário dos Estados Unidos, o setor mais agudo da

crise, demonstrou para todo o mundo? Que a concepção radicalmente liberal,

hiperliberal, acometida em todo o mundo a partir do final dos anos 80, gerou uma

profunda irresponsabilidade na concorrência empresarial. Até mesmo grandes

expoentes do liberalismo dos anos 90 tiveram de reconhecer o papel fundamental do

Estado como uma instituição de regulação das relações entre os homens. Nenhum

plano pode nascer sem essa convicção: o papel fundamental de direção do Estado

sobre o mercado. É fundamental entendermos isso, porque um dos grandes

problemas que teremos este ano, em Minas Gerais, será uma queda do PIB, que,

segundo os próprios órgãos governamentais, deve ser muito mais acentuada que a

queda da média do País. Dois: segundo dados da Fundação João Pinheiro, o setor

de serviços é o mais importante na geração de PIB. Depois, há o industrial e,

finalmente, o agropecuário. O que vemos ultimamente? Os dados oficiais revelam

que o crescimento do PIB é exatamente inverso a essa importância. Mais: a

Secretaria da Fazenda e seus técnicos discutem com muita apreensão como Minas

Gerais, tendo um dos maiores PIBs do País, possui o décimo salário médio do País.

O que isso significa? Uma falta de direção governamental para orientar o
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desenvolvimento. Deixamos isso nas mãos do mercado, e este não se desenvolveu.

Agora, temos o fim de um projeto liberal para o desenvolvimento de Minas, queiram

os expoentes liberais ou não. Hoje o mundo é todo focado no debate keynesiano,

neokeynesiano, de orientação do Estado para o desenvolvimento, o que não significa,

de maneira alguma, estatização, mas recuperação do papel clássico do Estado. Só

isso. O Estado é o garantidor da democracia.

Vocês sabem que a crise dos Estados Unidos está baseada em um desespero de

crédito que era fomentado com mais crédito? As pessoas compravam o seu imóvel

através de crédito de financiamento e, antes de pagá-lo, já o financiavam novamente

e depois novamente. Isso é apenas umas das partes dessa sanha do mercado, que

teve início exatamente no mercado financeiro, que refinanciava o setor imobiliário. O

crédito que se tinha nos Estados Unidos para o setor imobiliário era de 80% do PIB.

No Brasil, felizmente esse crédito não passa de 4%. Não podemos imitar os Estados

Unidos. Por isso, o Brasil é o terceiro país do mundo entre aqueles que compraram

títulos da dívida norte-americana. O primeiro é a China. Por isso, o Brasil está

comprando a Budweiser, e, a Friboi, brasileira, comprou os dois maiores frigoríficos

dos Estados Unidos. Precisamos ter clareza do que está ocorrendo.

Portanto, o mundo vem dizendo que as gestões públicas moldadas pelo modelo

empresarial estão absolutamente equivocadas. Temos de reconstruir uma concepção

pública e democrática de Estado que oriente o mercado. Quando falamos em

orientação para o desenvolvimento, estamos falando em educação. Não é possível

continuarmos com essa identidade de gestão e com essa visão empresarial, pois elas

são absolutamente distintas. Temos perdido a inteligência estatal no Brasil e em

Minas. A educação é um caso clássico disso. Esse Plano Decenal tem de corrigir

esse erro. Não podemos continuar deixando a educação nas mãos de consultorias

privadas. A sociedade tem de decidir isso. Não podemos continuar a acreditar que o

educador trabalhará melhor se ganhar mais. Ele não trabalhará melhor somente por

isso. Ele trabalhará melhor quando for valorizado, quando conseguir dirigir o seu

projeto pedagógico, quando as escolas não estiverem destruídas e quando souber

que o Estado garante a relação de desenvolvimento social do aluno em sua família e

em sua comunidade, como disse, há um mês, na abertura do debate sobre o Plano
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Decenal, nesta Casa. Hoje sabemos que o peso maior para o desenvolvimento e o

desempenho do aluno não está na escola, mas na comunidade, conforme dado

fornecido pela Fundação Itaú Excelência Social no início deste ano. Esse peso é de

70%. Portanto, não é possível pensarmos em uma política educacional que não

esteja integrada, e não somente somada, à assistência social, à saúde, à cultura e à

segurança pública. E isso só é conseguido com o Estado forte e democrático e com o

fim dessa sanha liberal, que fez o Estado ser tomado pelas empresas.

Nesse sentido, a grande questão que nos desafia neste momento é a formação de

dirigentes com visão pública. Esse é o papel da educação, e não o de melhorar o

Ideb e os outros indicadores educacionais. Isso é pouquíssimo. A sociedade mineira

rejeitou essa visão nos fóruns regionais. Considerar apenas o Português e a

Matemática seria uma visão instrumental da sociedade. Quando dizemos aos nossos

filhos para serem educados, nenhum de nós quer dizer para eles saberem apenas

Português e Matemática, mas que saibam essas matérias para terem condições de

lidar com o outro. Eles têm de saber Matemática para poderem superar os problemas;

eles têm de aprender Física; precisam ter sensibilidade artística; têm de cuidar do

corpo; e têm de ser solidários com os que sofrem mais. Isso é educação. Quem

aprende isso é uma pessoa educada.

A orientação que este governo vem dando está destruindo Minas Gerais como um

Estado líder na educação deste país. E isso não ocorre por falta de projetos de

formação para a cidadania deste Estado e deste governo. Isso é o que nos

surpreende. Por exemplo, a Secretaria da Fazenda tem um dos melhores programas

de educação para a cidadania do País, denominado Educação Fiscal. Basta viajarem

até Pará de Minas ou até Teófilo Otôni, de onde vieram representantes da Secretaria

de Educação, para verem isso.

Não estamos falando de projeto partidário, mas de visão de futuro. Essa Secretaria,

simplesmente, está implantando uma concepção de educação que destrói qualquer

projeto de futuro. Felizmente esta Casa corrigiu isso. Lembremos que Minas parou.

Já que gostam tanto de falar sobre o Ideb, este é um dado do Ideb: embora Minas

tenha saído de um patamar altíssimo no que diz respeito a desempenho dos alunos,

os 10 primeiros Estados melhoraram o seu desempenho de 2005 para 2007. O
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Estado de Minas ficou parado. Por quê? Deputada Maria Lúcia Mendonça, não

estamos fazendo discurso aqui, outros fazem discurso. Aqui estamos dizendo que há

um erro e vamos corrigi-lo agora.

O problema é o seguinte: onde está a focalização, que é o fim do projeto

republicano? O projeto republicano é universal para todos os cidadãos, e não para

alguns, como a escola-referência. Se é referência, significa que é para todos. Todas

as crianças que estão em escolas estaduais são cidadãos mineiros. Não existe

primeiro cidadão nem segundo nível. Se não existe dinheiro, que pensassem antes.

Em vez de focalização, estratégia estadual; em vez de indicadores de resultados,

indicadores de impacto. O que é isso? Em vez de saber se o Ideb melhorou, quero

saber se a vida do menino melhorou, o que o trabalho da educação fez em prol da

sociedade, e não o que melhorou para a Secretaria; em vez de resultado, foco no

desenvolvimento; em vez de controle externo, acordos estratégicos e

descentralização - é preciso ter acordos com a sociedade -; em vez de escola-

modelo, integração das redes.

O que disseram os fóruns regionais? Vou comentar alguns itens que saíram dos

fóruns regionais aos quais tive acesso: diminuição de todos os prazos de

padronização de atendimento. Onde estava escrito “dois anos”, a maioria dos fóruns

está sugerindo “um ano”; diminuir o número de turmas.

Há um detalhe, Deputada Maria Lúcia Mendonça, técnico, imenso, que define

quantos alunos para a educação infantil, quantos para o ensino fundamental, em

cada um de seus níveis. É impressionante o nível de detalhe técnico que vem das

regionais. Tenho certeza de que esta Casa vai ouvir isso.

Rejeição de seis fóruns regionais: premiação de professor-escola por desempenho

escolar. Essa é a voz de Minas, e não do discurso; implantação do piso nacional,

descentralização e, o mais interessante, avaliação sistêmica envolvendo aspectos

multitemáticos e sociais. Nós, que trabalhamos com educação, sempre dissemos que

o educador sabe a resposta, basta ouvi-lo. Não é possível que pessoas labutem

durante 10 ou 15 anos e não conheçam a sua lide. Alguns que estão em gabinetes

nem sempre têm esse conhecimento.
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Terminarei destacando apenas dois itens para que eu dê concretude ao que os

fóruns apresentaram. O primeiro é sobre a educação do campo. O que veio das

regiões? Que mudem os conselhos e aumentem a composição, respeitando-se a

realidade do campo. É preciso haver representação rural. E não só rural, claro que

existem as peculiares, as identidades étnicas e culturais. Mas neste momento

destacarei o campo. O segundo é o fim da nucleação dos alunos rurais em escolas

urbanas. É preciso haver um currículo específico, respeitando-se o calendário

agrícola, que é de agosto a agosto, e não de janeiro a dezembro.

Em relação ao ensino médio, destaco três questões. A primeira é o emprego. A

pesquisa coordenada pelo Marcelo Néri, da Fundação Getúlio Vargas, recém-

divulgada, revela que 40% dos jovens entre 15 e 17 anos abandonam a escola por

falta de interesse, e não por outro motivo. Um levantamento realizado pela Sedese

constatou que o número de denúncias de crimes contra crianças e adolescentes

recebidas pelo Disque-Direitos Humanos de Minas Gerais cresceu 21% no primeiro

trimestre de 2009.

Em terceiro lugar, o IBGE divulgou recentemente que o aumento do desemprego no

Brasil ocorre pesadamente entre os jovens de 15 a 25 anos. Essa é a questão

fundamental. Portanto, corroboro as palavras da Deputada Maria Lúcia Mendonça:

deixemos de lado o discurso partidário, a visão eleitoreira e pensemos na educação

de Minas daqui a 10 anos. Pensemos nos nossos filhos. Muito obrigado.

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

Palavras do Sr. Clodoaldo José de Almeida Souza

Bom-dia a todos. Cumprimento a Deputada Maria Lúcia Mendonça, Presidente

desta Mesa, os telespectadores da TV Assembleia, os colegas, os alunos, os

professores, os quilombolas, os conselheiros e todos os profissionais relacionados à

educação, sobretudo à educação de Minas Gerais.

Quero dizer a todos que é muito prazeroso estar com vocês nessa discussão sobre

o Plano Nacional e sobre o projeto de lei do plano do Estado de Minas Gerais.

O plano nacional constitui o primeiro plano, o primeiro planejamento para 10 anos

de atividades na área da educação. Foi um plano abrangente na época, pois tratou de

níveis, de modalidades e de diversos assuntos de interesse na área da educação
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para o Brasil. Ele passou a ser um plano da nação brasileira que definiria e orientaria

toda a educação no Estados, no Distrito Federal e nos Municípios.

Sendo um plano de 10 anos, como fica a situação? Hoje, ele já está no final. O

plano iniciou-se em 2001 e terminará em 2011. Teria que ser executado em 10 anos.

Meu antecessor já falou sobre essa situação. Como ficam os planos hoje, no Brasil e

em Minas Gerais, se o plano está sendo elaborado no final da execução do Plano

Nacional de Educação? O que se pensa? Pensa-se que, ao implementar os planos

estaduais e os municipais, cada Estado e cada Município teriam o direito e o dever de

fazer uma projeção para 2011, quando termina o Plano Nacional. Será feita uma

avaliação do alcance de suas metas, para, em seguida, serem feitos planos em Minas

e em vários Estados. No Brasil, hoje, 14 Estados já dispõem de plano nacional

aprovado em lei, e 3.410 Municípios contam com planos municipais aprovados em lei.

Mas muitos estão na gaveta. O diretor ou dirigente que chega acaba não sabendo

onde está o seu plano. Quando eu chego aos Estados e Municípios e pergunto onde

está o plano, ninguém sabe responder-me.

A avaliação do Plano Nacional de Educação nos tem levado a reconhecer a

necessidade de trabalhar o sistema nacional de educação, tema da próxima

conferência a ser realizada em abril do próximo ano, em Brasília. Estamos

distribuindo os “folders” da própria conferência. Ao revisar o Plano Nacional, é

necessário criar algo que leve os Estados e os Municípios a elaborar os seus planos

estaduais e municipais.

A educação está caminhando sem plano, a trancos e barrancos. Não sabemos

como; não sabemos aonde está chegando em muitos Municípios, inclusive em muitos

Estados. Essa necessidade superará um dilema que existiu no plano anterior ao de

2001. Ele não definiu; apenas disse que os Estados e os Municípios devem elaborar

os seus planos estaduais e municipais correspondentes ao nacional. Mas não fixa

prazo. Então, é necessário colocar no novo plano algo que leve a uma definição

sistêmica do acompanhamento e da avaliação não só das metas da execução, mas

também das próprias políticas e dos programas que sejam decorrentes dele. Daí a

necessidade de se aumentarem os recursos financeiros.
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O nosso colega e amigo Prof. Jamil já falou que o Plano Nacional de Educação é

muito bonito, mas virou uma carta de intenções, porque não houve garantia de

recursos suficientes para o cumprimento das suas metas nesses últimos 8 anos de

execução. E falta apenas um ano e pouco. Nossa sugestão para Minas, à luz da

avaliação de um plano nacional e à luz de várias avaliações feitas pelo Ministério da

Educação junto aos Estados, relativamente a seus planos estaduais e até municipais,

é que precisa haver respaldo financeiro para se cumprirem as metas, sob risco de,

amanhã, o plano ser muito bonito, bem-debatido e feito pela sociedade, mas suas

metas não terem garantias de execução.

Durante a sua elaboração, fizemos algumas sugestões para os debates de hoje, de

amanhã e de depois de amanhã, entre os quais, por exemplo, a inclusão no Plano da

ótica da diversidade étnica, cultural e de gênero e de um objetivo referente à

diversidade. Nas prioridades, no nível de modalidade, é importante dar igualdade de

promoção e garantir o direito à educação, compreendendo o acesso, a permanência

e o sucesso na aprendizagem. Aqui me refiro a todos os níveis de modalidade,

incluindo os outros programas que o Plano - pelo menos na versão que recebi - não

premiou. Por exemplo, é preciso fazer uma ponte estreita com o Programa Nacional

de Direitos Humanos - PNDH - e com o plano nacional de atendimento às prisões e à

população carcerária. Ainda nas suas prioridades, deve-se acrescentar aos conselhos

escolares representantes afrodescendentes. Em 70 Municípios de Minas Gerais, há

105 comunidades quilombolas registradas na Fundação Cultural Palmares.

Além disso, é importante incluir os currículos que contemplam a história da cultura

afrodescendente e a contribuição da sociedade mineira, que é muito rica nesse

aspecto, e fazer com que o plano, ao analisar o capítulo sobre o campo, verifique que

Minas, segundo dados de 2008, dispõe de 5.898 estabelecimentos localizados na

zona rural.

Que esse projeto pedagógico seja também voltado para o ser humano que vive no

campo, para aquele sujeito que produz e que, muitas vezes, é tão diferente do sujeito

da cidade. Este sujeito é ser humano e tem direito garantido à educação.

É necessário, além disso, fazer o reordenamento do parque escolar, com expansão

e instalação de escolas no campo. Anteriormente, um colega disse que 8% da
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população mineira está no campo. Desses 8%, 365.334 estão matriculados na zona

rural de Minas Gerais. Esse é o somatório da creche, com 3.400 matrículas, até o

ensino profissional. É um contingente significativo com o qual a educação tem de

preocupar-se e que deve fazer com que cresça e produza sem migrar do campo para

a cidade.

É preciso criar uma política de financiamento diferenciada para a educação no

campo. As necessidades do homem do campo são diferentes das necessidades do

homem urbano. Portanto, é preciso ter recursos para a garantia dos serviços e da

qualidade da educação no campo. Incluímos na população campesina, além dos

quilombolas, também os indígenas. Em Minas, há 10 escolas com foco na área de

educação indígena, as quais, em 2008, acolhiam 3.039 alunos.

O Plano deve tornar cada escola um centro ativo de produção e difusão cultural da

comunidade e de sua vizinhança e garantir que, caso seja aprovado ainda neste ano,

as escolas de educação básica tenham em seu projeto pedagógico um plano de ação

cultural elaborado em articulação com o plano municipal da educação, ou seja, com

os órgãos municipais da educação. Há, atualmente, no Brasil, 700 Conselhos

Municipais de Cultura. Em Minas, há um grande volume de planos municipais de

educação que, em sua maioria, estão ligados à cultura.

O Plano deve também definir, no sistema de ensino, o conceito amplo de cultura.

Nesse aspecto, há em Minas um grande conjunto de saberes e de fazeres que a

sociedade precisa não apenas conhecer, mas também valorizar. É importante

garantir, nos planos decenais dos Municípios, o projeto político pedagógico: não dá

para chegar a um Município, perguntar sobre o projeto político pedagógico da escola,

e eles responderem que não têm ou que está com fulano. E, quando procuramos o

fulano, o plano está na cabeça dele.

Algumas leis que repercutiram e entraram em vigor após o Plano Nacional de

Educação: é importante que os planos estaduais e municipais que estão sendo

elaborados no momento levem-nas em consideração. Refiro-me à Lei nº 10.098, que

dispõe sobre a acessibilidade; à Lei nº 10.287, relativa a frequência, que trata de

trabalhar a educação com o conselho tutelar; à Lei nº 10.436, que fala da libra no

currículo dos professores; à Lei nº 10.639, que fala do ensino, da história e da cultura
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africana; à Lei nº 10.709, que fala da responsabilidade pelo transporte escolar - a

definição de quem leva e quem traz o aluno da zona rural, do distrito ou do povoado é

um grande problema para os Estados e Municípios -; e às alterações das Leis nºs

11.114 e 11.274, que falam da educação de nove anos.

Pularei várias sugestões e propostas. Deixarei esse material disponível aqui, dado o

tempo, e deixarei toda essa parte sobre ensino médio, profissionalizante, valorização

e financiamento para ser discutida posteriormente. Apresentarei rapidamente o que

considero grande desafio do Plano Decenal de Minas Gerais: inserção na perspectiva

da diversidade; articulação formal em objetivos e programas da educação e cultura;

especificidade da educação no campo, entendida como uma modalidade própria -

precisamos ter atenção com o homem do campo -; adoção de uma perspectiva

aberta, em especial a oportunidade de uma prática pedagógica de educação

integrada de 4 a 17 anos, quer dizer, da creche ao ensino médio; e a necessidade de

construir um conceito e implantar uma política de custo, aluno e qualidade. Qual será

o grande desafio? Qual é o avanço que propõe o Plano do Estado de Minas Gerais,

para que responda às necessidades dos estudantes da creche à universidade nesta e

na próxima década?

Por fim, na sequência dessa inovadora atitude no campo da educação brasileira, a

constituição de um plano estadual de Minas Gerais deve manter uma dinâmica e

assegurar a centralidade do Plano Decenal, que tem a característica de plano de

Estado. Assim, as políticas e os programas põem em prática o ideário educacional

dos dirigentes governamentais e, no decorrer da sua vigência, não serão ações

paralelas, muito menos independentes, mas energizarão propostas de um plano de

Estado. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

A Sra. Presidente - Há um questionamento sobre os comprovantes de presença

neste fórum. Muitas pessoas estão preocupadas, pois precisam apresentá-lo para

não terem falta. É um absurdo! Assim, informo a todos que o certificado de presença

será entregue amanhã. Podem ficar tranquilos.

A Seplag, por meio da Resolução nº 10/2004, estabelece que será justificada, por

meio de abono de ponto, a ausência dos servidores para participação em cursos ou
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seminários, desde que previamente autorizados. Os servidores que não

apresentaram requerimento prévio recebem a orientação da Diretoria de Recursos

Humanos da Secretaria de Educação para que apresentem a declaração fornecida

pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais à respectiva Superintendência Regional

de Ensino, que a remeterá à área responsável pela apuração da frequência do

servidor.

Vejam o que diz o art. 31: “Será considerada justificada, para efeito de abono de

ponto, a ausência de servidores ao trabalho pelos seguintes motivos: (...) III -

participação em curso, seminário ou treinamento previamente autorizado pela

instituição, mediante a apresentação de documento comprobatório”. Aqueles que não

avisaram previamente não se preocupem: peguem o documento comprobatório da

presença, que será entregue a cada dia, na parte da tarde. A pessoa tem que estar

presente para pegar o documento comprobatório. Podem participar deste seminário

tranquilamente. Não haverá corte de ponto para aqueles que estão presentes; pelo

contrário, deviam dar um dia de folga, porque vocês estão aprendendo.

Aproveito a oportunidade para dizer que tivemos a informação de que este Plenário

não está lotado porque as Diretoras das nossas escolas públicas não liberaram seus

professores. Sras. Diretoras, isso é um absurdo. Quanto mais bem informado o

professor, melhor desempenho a escola terá.

Vamos ouvir uma grande amiga de Muriaé, onde trabalhamos juntas. Com a

palavra, a Maria das Graças Pedrosa Bittencourt.

Palavras da Sra. Maria das Graças Pedrosa Bittencourt

Bom dia a todos e um bom-dia muito especial à colega Maria Lúcia Mendonça.

Trabalhamos muito tempo juntas, e é uma alegria estar aqui, neste momento

realmente único da educação em Minas Gerais. É uma educação que fazemos com

muito prazer, com muito orgulho e com muita paixão, assim como a Maria Lúcia fez

como Diretora e, agora, como Deputada.

Queremos começar a nossa fala citando Padilha, quando ele diz: “Realizar os

diversos planos e planejamentos educacionais escolares organizando a educação

significa exercer uma atitude engajada, intencional, científica, de caráter político e

ideológico, isento de neutralidade”. Isso é muito bom, porque é o que está
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acontecendo nesta Casa e aconteceu durante dois anos, antes de o plano ser

encaminhado para esta Assembleia Legislativa pela Secretaria de Educação do

governo de Minas na época, que é o mesmo de agora. Tivemos o prazer, o orgulho e

a honra de participar da equipe que, junto com todos os educadores, num congresso

que fizemos em 2005, encaminhou esse documento para a Assembleia Legislativa. É

muito importante que, nesta Casa, ele tenha também encontrado este espaço num

segundo momento para novas discussões, para novos enriquecimentos. Isso foi

muito bonito, e queremos parabenizar esta Casa, na pessoa da Deputada Maria

Lúcia. Quanto mais educadores participarem, quanto mais discussões fizermos sobre

esse plano, melhor será. Está de parabéns a Assembleia Legislativa por este

momento.

A proposta feita foi para que se fizesse uma avaliação das ações e das metas

propostas. Por causa disso, fomos consultar o Dicionário Aurélio para ver o que era

avaliar. Significa determinar a valia, apreciar, estimar, reconhecer a grandeza, a

intensidade, a força, fazer uma apreciação. Vamos tentar isso, dentro dos nossos 15

minutos, porque, lendo as propostas, as metas e os princípios, vemos que o plano

tem um fim, um propósito. Como consta no Dicionário Aurélio, algo que se pretende

conseguir. O plano tem uma intenção, ele está deliberando, está determinando, tem

um fim para atingir. Acho que é muito importante não perdermos isso de vista quando

se fala em plano. Então, avaliar essa determinação, essa proposta, essa tarefa é a

nossa proposta.

Não podemos esquecer que esse plano, desde a sua concepção, desde que foi

mandado para cá, está focado, alicerçado em princípios, em diretrizes, em

prioridades, em objetivos e em metas. Tudo está direcionado para o seu fim, para o

seu propósito. Como já ouvimos de nossos colegas, é claro que o fim último do plano

é o desenvolvimento social e - por que não? - o desenvolvimento econômico do

Estado. A educação é uma alavanca para isso acontecer, todos nós sabemos disso.

Temos plena consciência de que a educação, por si só, não faz desenvolvimento

econômico e social, mas sem ela ele não acontece.

Tudo deve ser feito considerando-se ações estratégicas. Muitas delas já começam

a ser implementadas. Por quê? Porque o processo de elaboração de um plano dessa
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magnitude, 10 anos, está intrinsecamente ligado a sua implementação. Não se trata

apenas do plano de um governo ou deste governo; é um plano de governo, um plano

de Estado, que ultrapassa seus governos; é para uma década. Seu processo de

execução, que começou em 2004, está intrinsecamente ligado à educação. Nesse

tempo, nesse espaço em que houve todo esse processo, as necessidades verificadas

naquela época não foram esquecidas. A Secretaria de Educação, que é a instituição

que executa diretamente o plano junto a todos os educadores de Minas, toma

iniciativas com o olhar voltado para as propostas dele. São prioridades, objetivos e

metas propostas nele.

Percorremos alguns caminhos; a educação de Minas percorreu alguns caminhos.

Estamos colhendo alguns resultados. Não é mérito da Secretaria de Educação ou da

Superintendência; é mérito dos educadores de Minas, que, dentro da sala de aula e

com todos os obstáculos existentes, estão melhorando, sim, a aprendizagem de

nossos alunos e fazendo com que saibam mais e melhor, para exercer efetivamente a

cidadania.

O plano é enorme. Minha área abrange educação infantil e ensino fundamental,

mais especificamente ensino fundamental, porque educação infantil é mais voltada

para a rede municipal. As modalidades de quilombola, educação no campo e

indígena se incluem. É um mundo enorme de ações, estratégias, metas e objetivos.

Destacamos três prioridades contidas no Plano Decenal para mostrar os caminhos

que estamos percorrendo. São elas: melhoria da qualidade da educação, redução da

desigualdade educacional com a promoção da equidade e implantação gradativa da

escola de tempo integral. Para fazermos com que a educação de Minas cumpra seu

destino de ser cada vez melhor, enumeramos alguns de seus compromissos, sendo

que o seu foco maior é a alfabetização de toda criança no tempo certo. Isso, sem

esquecer os demais focos, como os de ter os alunos juntos, de toda escola fazer

diferença e de toda a comunidade participar.

O aluno é o centro de todas as nossas atenções. Não dá para melhorar a

educação, não dá para fazer a educação chegar aonde queremos sem colocar o

aluno no centro das atenções do sistema educacional. Também é preciso colocar a

gestão pedagógica no eixo de todo o trabalho educacional a ser organizado.
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A gestão pedagógica precisa ser o eixo do trabalho da Secretaria, das

superintendências e das escolas. Temos colocado muita ênfase nessa questão.

A partir das propostas contidas no Plano Decenal, há um programa em andamento

na Secretaria, o Alfabetização no Tempo Certo, que visa principalmente os anos

iniciais do ensino fundamental. Esse programa é muito grande, mas está alicerçado

em cinco pilares: formação da equipe, não só das escolas, mas das

superintendências e da Secretaria; definição de metas e incentivos para as escolas, a

Secretaria e as superintendências; capacitação dos agentes pedagógicos que atuam

nos anos iniciais; desenvolvimento de material didático e pedagógico para auxiliar o

professor na sala de aula; e todo um processo de execução e acompanhamento do

que está acontecendo na Secretaria, nas superintendências e nas escolas. Para isso

tudo acontecer, foi criada uma equipe. Dissemos que somos uma grande equipe, da

escola até à Secretaria: uma equipe central, equipes regionais e equipes das escolas.

Esse é o grande grupo que tentamos movimentar a favor da alfabetização. Se a

criança, nos anos iniciais da escola, aprender a ler e a escrever no tempo certo, as

coisas vão acontecendo de forma melhor no decorrer de sua vida estudantil.

Está prevista no Plano Decenal - e já caminhamos para esse objetivo - a definição

de metas para a Secretaria de Educação, para o Estado, para as superintendências e

para as escolas. As superintendências receberam um caderno de metas, em que

estão todas definidas. Há metas não só de proficiência dos alunos, mas também

voltadas para a conclusão do ensino médio, para a formação para o trabalho, enfim,

metas a partir daqueles cinco compromissos definidos.

Esta é a relação de alguns dos materiais didáticos e pedagógicos que a Secretaria

elaborou, ouvindo muitos dos nossos educadores para ajudar o professor no seu

trabalho na sala de aula.

Na proposta inicial do Plano Decenal, está a definição de que competências e

habilidades deveriam ser adquiridas pelos alunos em cada ano de escolaridade. A

Resolução nº 10.086 da Secretaria de Educação organiza o funcionamento do ensino

fundamental e define essas competências e habilidades da 1ª à 5ª série do ensino

fundamental. Consideramos essa resolução um marco pedagógico neste tempo em

que fazemos acontecer a educação em Minas Gerais. A cada ano, os educadores
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sabem que competências e habilidades a criança não pode deixar de consolidar.

Quando ensinamos Português, Matemática, Geografia ou qualquer outro conteúdo,

não é pelo conteúdo em si, mas pelas capacidades e habilidades que o aluno adquire

para exercer sua cidadania.

A escola em tempo integral é outro projeto da Secretaria contido na proposta inicial

do Plano Decenal. Ele já está em andamento, com todas as dificuldades,

especialmente com relação a espaço físico nas escolas. E não atende a mais alunos

por causa disso.

Mostramos, neste mapa, que neste ano estamos atendendo a 213 mil alunos. Este

mapa mostra, pelas cores, onde há mais alunos atendidos. A cor laranja representa

as superintendências que atendem a mais de 2 mil alunos em tempo integral. Podem

verificar que há equidade, pois se busca atender mais na região que mais precisa.

Outro projeto também voltado para algumas metas do Plano Decenal é o projeto

Aceleração da Aprendizagem.

Todos sabemos o quanto é alto o índice de distorção idade, ano e escolaridade no

nosso Estado. Esse projeto foi concebido para a região do Norte de Minas,

Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Posteriormente, em 2008, incluiu-se a Região

Metropolitana de Belo Horizonte. Neste ano será implantado em todo o Estado de

Minas Gerais. Prioritariamente, todo o foco é para a região Norte, onde estão os

maiores índices. Este mapa aponta a realidade em 2008 e em 2009.

A questão da violência faz parte de outro projeto voltado para as metas contidas no

Plano Decenal de Educação. O Projeto Escola Viva Comunidade Ativa é voltado para

as escolas que apresentam alto índice de violência não só na escola como também

em seu entorno. Esse projeto está em todo o Estado, mais para baixo, porque na

maior parte da região Norte as escolas não têm tanta dificuldade nesse aspecto.

Alguns resultados apontam aquilo em que melhoramos. Os professores de Minas

estão melhorando a educação em Minas. Estes são resultados do Proalfa - que

abrange os anos iniciais - e do Proeb.

Infelizmente não há tempo, mas gostaríamos de falar um pouco sobre os

quilombolas, sobre o que está acontecendo na educação no campo e na educação

indígena.
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Para concluir, em homenagem aos educadores - que fazem a coisa acontecer na

sala de aula -, que mais uma vez provam que são verdadeiras as palavras de

Guimarães Rosa: “Mas sendo a vez, sendo a hora, Minas entende, atende, toma

tento, avança, peleja e faz”. Muito obrigada.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

A Sra. Presidente - Agradecemos as participações pela internet ou pelo telefone

0800: Patrícia Bruno, de Sete Lagoas; Armando Lima de Carvalho, de Coronel

Fabriciano; Terezinha Rodrigues das Neves, de Sabará; Geraldo Nogueira, de Sete

Lagoas; Efigênia Braga, de Contagem; Lourdes Martins e Rita de Cássia Horta, de

Belo Horizonte. Com a palavra, o Sr. Joaquim Antônio Gonçalves.

Palavras do Sr. Joaquim Antônio Gonçalves

Bom-dia a todos. É um prazer participar dessa conversa, que é sempre muito

produtiva para a Secretaria de Educação. Nós, que estamos na gestão pública, temos

de aprender permanentemente. Nossa disposição na Secretaria sempre foi e sempre

será a de que as proposições, incorporadas ao Plano, sejam implementadas nas

políticas educacionais da Secretaria de Educação. Maria Lúcia Mendonça, parabéns

pela iniciativa, obrigado pela oportunidade. Esperamos continuar juntos nessa

caminhada sobre a política educacional de Minas.

Como os princípios, os propósitos e as premissas são os mesmos apresentadas

pelo FIT, que é uma política da Secretaria de Educação, tentarei caminhar na mesma

direção. Tomando as premissas apresentadas na proposta inicial do Plano, quero

dizer em que estágio Minas está neste momento em relação às proposições

apresentadas até aqui, por se tratar - é claro - de um espaço de avaliação da

implementação do Plano Decenal de Educação. Nessa direção, falarei primeiro sobre

a educação profissional de Minas Gerais, atendendo inclusive o texto inicial do Plano

Decenal de Educação, que recomenda que a Secretaria crie estratégias de

articulação e de formação de possibilidades reais para que os alunos tenham acesso

gratuito à formação profissional de nível técnico. Atendendo a essa premissa,

fizemos, na Secretaria, um estudo, por mais de um ano, ouvindo empresários do

setor, analisando as experiências que temos disponíveis na área de formação

técnico-profissional, analisando os estudos, os diagnósticos, os desejos dos alunos
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de ensino médio, e criamos o que chamamos de Rede Mineira de Formação

Profissional. Essa Rede Mineira de Formação profissional é integrada pelas escolas

estaduais. Hoje temos 27 escolas estaduais que oferecem cursos técnicos. Estou me

atendo apenas aos cursos técnicos de nível médio. Portanto, temos 27 escolas que

integram essa rede, temos as instituições credenciadas, o que foi falado pelo

Deputado Carlin Moura em relação ao PEP. As pessoas aliam PEP ao

credenciamento, o que não é verdade. PEP é composição da Rede Mineira de

Formação Profissional. E temos instituições públicas e privadas conveniadas, que

também têm a atribuição de implementação da oferta de vagas para a educação

profissional no Estado. Temos os cursos de formação inicial para o trabalho, uma

integração entre a formação profissional e o ensino médio da rede pública estadual.

Quem é, então, que pode participar desse programa?

Esse programa está na sua terceira edição, e vocês verão os dados daqui a pouco.

Fomos, ao longo desse um ano e quatro meses de implementação dessa proposta,

desconsiderando, as fases de estudo. Fomos, então, possibilitando a participação dos

alunos matriculados no segundo ou terceiro ano do ensino médio da rede estadual,

todos os alunos matriculados nas modalidades presenciais de educação de jovens e

adultos. E qualquer jovem ou adulto que tenha concluído o ensino médio em qualquer

rede de ensino também poderia se candidatar a participar do programa de educação

profissional. Com isso, quais os resultados que já alcançamos?

Não existe aqui nenhuma pretensão que não seja esclarecer vocês sobre as

implementações que já foram feitas. Não há pretensão alguma de afrontamento ou de

demonstrar que isso, independentemente do que será aqui discutido ou incorporado,

não possa ser reformulado nos planos e nas propostas da Secretaria. A primeira meta

diz o seguinte: 100% das escolas públicas de ensino médio, oferecendo em três

anos. Lembro que já vi as propostas novas que chegaram dos debates no interior,

nas quais muitos desses prazos foram reduzidos. Portanto, estou considerando, aqui,

as propostas iniciais. A meta diz o seguinte: que as escolas deveriam apresentar, na

parte diversificada do currículo, para os alunos do ensino médio, em três anos,

alguma alternativa para que os alunos pudessem iniciar já a sua formação para o

trabalho já.
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Criamos um programa, que muitos de vocês conhecem, que se chama Formação

Inicial para o Trabalho. Hoje, temos 14 cursos na área de informática. Das nossas

2.053 escolas, 2.051 oferecem ou já ofereceram esse curso. No total, são 48 mil

alunos matriculados.

A segunda meta é relativa à oferta pela rede estadual, não em escolas estaduais.

Oferta de educação profissional, articulada, implementada e gerenciada pela

Secretaria de Estado de Educação, gratuita para os jovens e adultos do ensino

médio. Em 2007, eram 3.900 vagas; agora, em 2009, com a terceira edição do PEP,

incluindo-se as instituições credenciadas, estaduais e conveniadas, 89.200 vagas nos

cursos técnicos são garantidas pela Secretaria de Educação. Isso dá uma variação

de 2.637% em relação à oferta de 3.900 vagas.

Em relação ao aumento nas matrículas do EJA Profissional, este ano iniciamos uma

modalidade integrada ao ensino médio em 514 escolas, que terá a duração de dois

anos e meio. As aulas do ensino médio já se iniciaram em fevereiro. Será uma

formação integrada, ou seja, 15 horas-aula de ensino médio e 10 horas-aula de

educação profissional. A parte profissional será iniciada em agosto. Portanto, este

ano atenderemos a 24.120 jovens nas escolas estaduais, ou seja, 28,5%.

Laboratórios de informática: hoje, das nossas 27 escolas que oferecem curso

técnico, 23 têm laboratórios conectados à internet. Não estou dizendo que não há

problemas de internet, mas tratando do que foi feito e implantado e do que está em

andamento.

A educação profissional à distância ainda não está implementada na Secretaria.

Relativamente à informatização da administração escolar, foi criado um sistema que

tem uma versão “web”. Hoje, em 85% das escolas já existem pelo menos duas

pessoas capacitadas para iniciarem a alimentação do sistema, conforme meta

prevista no Plano. Como são muitas as metas do ensino médio, mencionarei apenas

algumas. De acordo com elas, devemos aumentar a taxa de atendimento para 94%

dos alunos de 15 a 17 anos, que são aqueles considerados em faixa escolar

adequada para esse nível de ensino.

Esse quadro nos mostra o comportamento crescente da taxa de atendimento nos

últimos 10 anos. O atendimento aumentou de 68% para 81%, último dado oficial
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apurado, em 2007. Portanto, o caminho é grande para alcançarmos 94% e,

posteriormente, 96% de atendimento, caso a meta seja mantida com a reformulação

e a aprovação do plano, em andamento. Como também foi dito, algo importante para

o ensino médio é a Taxa de Escolarização Líquida, ou seja, o número de alunos de

15 a 17 anos matriculados, hoje, no ensino médio. Considerando a população com

essa faixa etária, a taxa de atendimento também está em ascensão. Esse resultado,

conquistado nos últimos anos, é extremamente importante. A matrícula do diurno

também cresce em relação à do noturno. Considerando a última década, de 21%,

alcançamos, hoje, 51% de atendimento. Esse dado relativo à regularização do fluxo é

muito importante. Se for regularizado o fluxo da escola de ensino médio, os

programas de aceleração e de combate à defasagem podem ser superados e ter vida

cada dia mais curta.

Aumentar em 10% o número de matrículas do diurno. Considerei os dados de

variação de um ano para outro, ou seja, os dados de 2007 e 2008. De acordo com as

Resoluções de nºs 833 a 1.055 da Secretaria, recomenda-se, para todas as escolas

estaduais, conforme a condição e a capacidade de cada Município, o aumento da

matrícula do ensino médio diurno, deixando o noturno apenas para as pessoas que

necessitarem dessas vagas, em função das premissas citadas em nossa

apresentação inicial.

Meta 7, também atendendo a uma solicitação: foram apresentados os dados do

tempo integral, o projeto do ensino fundamental. No ensino médio, esse programa

tem o nome de Aprofundamento de Estudos. Trata-se do aluno que tem condições -

em função das suas necessidades e do planejamento da escola - de voltar a escola

três vezes por semana, com 15 horas de aula a mais em relação ao currículo

convencional, para que possa ingressar no ensino superior, prestar concursos

específicos ou superar dificuldades de aprendizagem. Insisto em dizer que se trata de

um programa para quem, obviamente, tem condição, pois terá de retornar a escola. O

programa está limitado a 15 horas de aula por semana. Até o final do ano,

atenderemos 60 mil alunos. A variação, portanto, será de 8,5%. Esse dado, que se

refere a escolas conectadas à internet, já foi apresentado a vocês: das 2.253 escolas

de ensino médio, 1.470 estão conectadas à internet, uma das metas propostas pelo
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plano. Em relação à Educação de Jovens e Adultos - EJA -, há grande crescimento

da matrícula na modalidade de atendimento à regularização de fluxo ou à defasagem

escolar nos últimos anos.

Finalizando, como disse a vocês, serão três cursos técnicos profissionalizantes, nas

áreas de secretariado e assessoria, administração de empresas e gestão de

pequenas empresas, atendendo a um percentual de 28,5% dos alunos. Muito

obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

A Sra. Presidente - Gostaria de dizer que, sobre o ensino profissionalizante, estão

sendo aproveitadas escolas já existentes e sendo feitas parcerias com o Senai, para

que se ministrem os cursos profissionalizantes, como está acontecendo em

Cataguases. Os cursos do Senai já estão aproveitando todo maquinário para isso.

Por enquanto, é uma parceria do governo do Estado. Se formos esperar que as

escolas sejam construídas, o jovem perderá muito tempo com isso. Temos de

entender que essa parceria não é definitiva, mas urgente para a profissionalização

dos nossos jovens. Com a palavra, a Sra. Lílian Paraguai.

Palavras da Sra. Lílian Paraguai

Bom-dia a todos. Cumprimento a Mesa e as entidades integrantes do Movimento

Educação que Temos, Educação que Queremos, que vem tentando, junto com a

Assembleia, fazer essa discussão. As entidades foram as responsáveis por

manterem, de forma guerreira, os oito encontros regionais no interior do Estado, para

que a maior parte da sociedade participasse, porque é a ela que interessa a

construção de uma política pública de qualidade social para a educação de Minas

Gerais.

Ao iniciar, quero dizer que, infelizmente, estamos já atrasados para concluir esse

processo de debate, porque a Constituição de 1988, LDB, já previa a estruturação

dos planos estaduais decenais e municipais, logo após a conclusão do Plano

Nacional de Educação. Infelizmente, Minas Gerais ficou atrasada nesse processo. O

plano decenal ficou engavetado no Executivo por mais de dois anos. Isso é

inadmissível, tendo em vista que estamos falando de metas, de planejamento para a

educação no Estado. Nem estamos falando da aplicação dessas metas, mas da
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construção delas. Por mais que algumas já estejam em prática, onde fica a discussão

desse projeto com a sociedade?

Vou tentar falar rapidamente, porque o debate é muito importante. Com certeza,

todas as pessoas presentes estão ansiosas para fazer alguma pergunta em relação à

realidade da sua escola. Estamos vindo do interior. Há pessoas de várias partes do

Estado. Tenho certeza de que muita gente vai querer fazer perguntas.

Vamos começar pelos desafios que temos pela frente. A sociedade ajuda a

construir a educação, discute a educação ou tenta ter espaço para isso. Nem sempre,

há esse espaço. Na maioria das vezes, a sociedade é podada. Não é à toa que nós,

entidades envolvidas no movimento Educação que Temos, Educação que Queremos,

estamos cobrando providências do governo. O Sind-UTE vem cobrando do governo

do Estado essa proposta de plano decenal há mais de dois anos.

Então, quais são os desafios do governo do Estado? Nortear toda a política

educacional nos próximos 10 anos; assegurar uma política que garanta continuidade

nos investimentos e nas diretrizes educacionais do Estado e dos Municípios - não

estamos pensando apenas na rede estadual, temos de pensar em todas as redes -;

construir políticas educacionais de Estado e não de governo - política contínua, que

atenda aos interesses da população dos Municípios e do Estado. Esses são alguns

dos nossos desafios. O governo do Estado estabelece alguns pressupostos na

elaboração do Plano Decenal, que foi concluído em 2005-2006 durante o Congresso

Mineiro de Educação. Alguns princípios são os da equidade, da qualidade, do diálogo

entre redes e da democratização.

Para não falarem que não somos propositores, afirmamos que questionamos

porque o principal, para se construir uma política de educação para o Estado, é o

diagnóstico. Precisamos de ter um diagnóstico verdadeiro. Foi nesse sentido que

lançamos em fevereiro deste ano a revista “Radiografia da Educação”. A maioria dos

presentes já deve tê-la recebido, porque fizemos distribuição ampla em todas as

escolas, entre todos os filiados do sindicato e nos encontros do fórum técnico no

interior. Essa revista tenta, de certa forma, fazer um diagnóstico verdadeiro da

educação no Estado. Números e dados quase nos convencem, fica parecendo que

estamos numa Suíça brasileira ou que estaremos daqui a alguns anos. Mas nada
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melhor que a própria realidade para vermos como a educação funciona, ou não, em

Minas.

Para cumprir esses pressupostos da equidade e da qualidade, apresentamos

algumas sugestões, não na quantidade que gostaríamos de mencionar, porque o

tempo é pequeno; são algumas observações para a construção da educação de

qualidade no Estado. Primeiro, temos o princípio da equidade com base nas

diferenças regionais, já que o Estado é muito grande. Precisamos urgentemente de

maior investimento nas escolas do interior do Estado, reconhecendo-se as diferenças

regionais, a educação no campo, os quilombolas, a indígena, enfim, a diversidade

cultural. Não é possível que o Estado não perceba a diversidade que existe num

território do tamanho do de Minas Gerais.

Outra sugestão é maior investimento na infraestrutura dessas escolas,

principalmente onde existe menor IDH. Existem pesquisas, inclusive a da Fundação

Itaú, citada pelo Rudá, anteriormente, que mostram que se registra menor IDH

exatamente onde existem os piores índices de qualidade da educação e os piores

índices de aprendizagem dos alunos. Isso não é à toa. Se não houver investimento

real na educação, a qualidade da aprendizagem continuará sendo baixa, visto que, de

acordo com os dados do Ideb, Minas Gerais não saiu do lugar, estamos parados.

Ainda quanto à infraestrutura, não é possível que haja escolas onde alunos do

ensino fundamental, por exemplo, estudem em paiol, enquanto os do ensino médio

estudam em salas de aula arejadas e amplas. Essa é a realidade. Sem infraestrutura,

quadras poliesportivas, bibliotecas para os alunos e para os professores, não vamos

conseguir melhorar a qualidade da educação nem os índices de aprendizagem de

nossos alunos.

Maior investimento na formação dos trabalhadores e trabalhadoras dessas regiões

onde o IDH é menor. Foi provado que, onde existe o menor IDH, existe a menor

formação dos trabalhadores e trabalhadoras. Esse dado também não existe à toa.

Falaremos agora um pouco sobre a qualidade e destacaremos os índices do

Simave-Proeb: reconhecer as debilidades do sistema por meio de diagnóstico

qualitativo e levantamento de todos os problemas que interferem no processo de

ensino e aprendizagem. O MEC já inicia esse processo, e precisamos também
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construí-lo aqui, em Minas Gerais. Devemos fazer um diagnóstico verdadeiro da

estrutura e de todos os problemas que permeiam o processo de ensino e

aprendizagem. As avaliações simplesmente quantitativas não darão conta de resolver

todos os problemas que enfrentamos na escola. Então, precisamos fazer um

diagnóstico completo. Quais são os problemas dentro e fora da escola? Quais são os

problemas sociais que a comunidade enfrenta? Devemos diagnosticar tudo que

interfere no processo de ensino e aprendizagem.

Reconhecer as debilidades do sistema, construir uma verdadeira política

educacional baseada em análises pedagógicas completas da educação: hoje existem

projetos fragmentados, que não atingem um número grande de alunos.

Sinceramente, dizer que há um projeto, por exemplo, de informática, em 27 escolas...

Temos na rede estadual quase 4 mil escolas. Então, esses projetos, na verdade, não

dão conta de resolver os problemas minimamente - e não falo de forma parcial.

Os níveis e modalidades: sem fragmentá-las e promovendo a ligação entre os

níveis de ensino. Ou seja, devemos pensar em uma educação completa, trabalhando

todos os níveis de forma integrada, sem construir projetos fragmentados, que não

deem conta de todo o processo. Aliás, para a educação superior, não existe grandes

investimentos no Estado.

No caso do ensino profissionalizante das escolas técnicas, devemos cancelar

progressivamente a terceirização dessa modalidade. Na realidade das escolas

estaduais, principalmente depois da reforma curricular do nível médio, vemos um

avanço no número de excedentes de professores no Estado. Por que, então, fazer

parceria com a iniciativa privada? Existem várias realidades em todo o Estado, e a

minha cidade é uma delas. Existe uma escola estadual com uma boa infraestrutura e,

dentro dela, poderiam ser colocados o ensino profissionalizante e o ensino técnico.

Por que isso não é feito? Enquanto isso não acontece, os professores excedentes

aumentam e, às vezes, são obrigados a lecionar conteúdos para os quais não são

habilitados. Essa é a realidade que o Estado impõe para nós, trabalhadores e

trabalhadoras da educação: vários professores e professoras do Estado são

obrigados a lecionar conteúdos para os quais não estão habilitados, porque, do

contrário, ficarão excedentes nas suas escolas. Então, há uma contradição em o



____________________________________________________________________________
1481

Estado promover parceria com a iniciativa privada, sendo essa a situação das escolas

da rede estadual.

Criar rede estadual de escolas técnicas. Aliás, ficamos um pouco mais indignados,

sabendo que o nível médio é responsabilidade do governo do Estado. A educação

infantil e o ensino fundamental são responsabilidades dos Municípios. O nível médio

é responsabilidade do governo do Estado, e não é essa a realidade que vemos.

A parceria com a iniciativa privada não resolverá as nossas questões.

Tem de haver a formação para os desenvolvimentos regional e estadual, a

educação não pode ser pensada de forma isolada. Ela tem de estar integrada num

projeto de desenvolvimento estadual.

É necessário maior investimento na educação superior do Estado, para que isso

ocorra no próprio sistema. Há a Uemg e a Unimontes. Podemos superar as

dificuldades com a estratégia de interligar a academia, a teoria, à sala de aula e à

prática, incluindo-se a formação dos nossos profissionais, pois, cada vez entram mais

profissionais no mercado de trabalho sem uma formação que lhes garanta uma

condição para enfrentar a realidade atual das escolas, de violência e de pouco

desenvolvimento social. O Estado precisa sair do campo das intenções e do discurso,

para começar a praticar o que prega.

As outras duas intenções dizem respeito ao diálogo e à interação entre as redes de

ensino. Precisamos construir um diálogo oficial e constante entre essas redes, pois

não podemos adotar diferentes linguagens. Deixo essa discussão para a Conae, da

qual o Sind-UTE também participa, como integrante da Comissão de Organização, e

da qual a Undime é a coordenadora. Não podemos focar a discussão da educação

apenas em um segmento. Por exemplo, a Undime é um segmento gestor, que

representa apenas uma rede de ensino: a municipal. Esse diálogo é fundamental.

Tem de haver a construção da interação e do diálogo entre as redes de ensino.

Há algumas contradições a superar. Não teremos condições de apresentar todas,

mas há algumas sobre as quais não poderíamos deixar de falar. Em relação às

escolas-referência, propomos o fim do programa Escolas-Referência, pois todas as

escolas devem ser referência para uma boa qualidade da educação. Não podemos

admitir que apenas 500 escolas tenham maior investimento e maior formação dos
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seus trabalhadores em um cenário de quase 4 mil escolas. Todas as escolas devem

ser referência para uma boa qualidade da educação no Estado.

Temos de promover ampla discussão sobre merenda e transporte escolar. O

desafio é permitir o acesso, mas também a permanência do aluno, pois a evasão no

ensino médio, por exemplo, mostra claramente que não existe investimento nem

discussão a respeito. Até há pouco tempo, os alunos do ensino médio não recebiam

merenda e tinham de se virar para se alimentarem. O aluno do turno da noite vinha

do trabalho e não recebia merenda para ficar na escola durante umas quatro horas.

Sem investimento, não teremos uma educação de qualidade.

Um outro desafio tem de constar no Plano Decenal: temos de aumentar o

investimento para 10% do PIB. Esse é um desafio que tem de ser imposto ao Estado.

Precisamos de maior investimento na educação.

Temos de rever a proposta de currículo para o ensino médio sugerido pela

Secretaria e tem de haver a construção de um currículo que seja para a cidadania,

pois a educação não pode estar desatrelada do desenvolvimento social. Temos de

construir um currículo que seja pautado pela construção da cidadania.

Tem de haver menos intervenção pedagógica e mais tempo para a discussão e

para o coletivo dos trabalhadores, para que possam construir os seus projetos

político-pedagógicos na escola, com a comunidade escolar, os pais, os alunos e a

sociedade. Precisamos de tempo para essa discussão e para o pensamento. Isso

tudo necessita de tempo. Queremos menos intervenção pedagógica de cima para

baixo e mais tempo para que os trabalhadores e o próprio coletivo da escola e da

comunidade escolar construam a educação que desejam e que defendem.

Valorização das carreiras das trabalhadoras e dos trabalhadores em educação,

começando pela implementação do piso salarial nacional, de acordo com a nossa

carga horária no Estado. O valor do piso já corrigido é de R$1.132,40 para a

formação de nível médio, para uma carga horária de até 40 horas. Precisamos de

valorização das carreiras, da total implementação do plano de carreira, que até hoje

não foi totalmente implementado pelo governo do Estado. Sem valorização da

profissão e sem a construção de uma carreira para a trabalhadora e o trabalhador,

não teremos uma educação de qualidade no Estado.
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Finalmente, não à avaliação e à premiação de professores, ao estilo das empresas

que premiam seus funcionários pela produtividade. Estabelecer um sistema de

avaliação que realmente traduza a realidade da atividade docente, uma vez que as

condições para o exercício dessa atividade não são adequadas. Aceitar a premiação

significa responsabilizar individualmente e unicamente o professor pelo resultado da

educação. Sabemos que isso não é possível, isso não é verdade, porque o professor

não é responsável sozinho pelo processo de ensino e aprendizagem. São vários os

fatores que interferem nesse processo. Não queremos avaliação-desempenho

punitiva, mas também não queremos premiação, porque isso, definitivamente, não

resolve nem provoca a qualidade na educação. Precisamos de valorização, de

espaço, de infra-estrutura.

Finalmente, criação de um sistema de monitoramento das metas do Plano Decenal,

composto por representação da área educacional e de movimentos sociais que

disputem educação, a fim de não incorrermos no mesmo erro. Quando o Executivo

construiu o Plano Decenal envolveu apenas os segmentos que estavam dentro da

escola. Precisamos envolver toda a sociedade. A Assembleia vem tentando corrigir

isso com essa ampliação do debate para outros segmentos sociais que também

discutem educação. Precisamos de um controle social.

Por meio dos trabalhos de grupo que serão iniciados hoje, devemos tentar colocar

dentro do Plano Decenal uma previsão para esse controle social. Se não

conseguirmos fazer isso, ficaremos esperando que essas metas sejam colocadas em

prática? Não. Precisamos estabelecer esse controle social, anualmente ou de dois

em dois anos. Não sei. Vamos pensar, discutir isso nos trabalhos de grupo, mas

devemos apresentar uma proposta de controle desse Plano, que não pode ser

aprovado por esta Assembleia sem esse monitoramento social. É necessário termos

o controle das metas que estão sendo cumpridas, das metas que não estão sendo

cumpridas, se o tempo está sendo observado, se tudo está correndo de acordo com o

planejamento que estamos fazendo agora.

Desejo um bom trabalho a todos, porque na parte da tarde iniciaremos os trabalhos

de grupo. A nossa participação é de fundamental importância. Devemos manter

metas votadas no interior e acrescentar outras que não foram incluídas, ou seja,



____________________________________________________________________________
1484

vamos tentar, com esse Plano Decenal, uma boa estrutura para a qualidade da

educação.

Lanço um desafio aos Deputados presentes: é responsabilidade deles sugerir as

emendas que serão votadas, é um projeto de lei que está tramitando nesta Casa.

Além disso, que sejam aprovadas as emendas apresentadas pela sociedade nos oito

encontros regionais que tivemos e neste fórum técnico, neste encontro final, realizado

em Belo Horizonte. Obrigada a todos.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

Esclarecimentos sobre os Debates

A Sra. Presidente - Neste instante, daremos início à fase de debates. A Presidência

informa ao Plenário que os participantes poderão formular perguntas aos expositores.

As questões poderão ser encaminhadas por escrito ou oralmente, mediante inscrição

prévia. Para que possamos agilizar o debate, solicitamos aos participantes que

fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensada

a formalidade das saudações pessoais. Cada participante disporá de 3 minutos para

fazer sua intervenção, sendo garantido o mesmo tempo para as respostas.

Debates

A Sra. Presidente - As inscrições estão encerradas. Já recebemos as perguntas

que serão feitas oralmente. Temos quatro microfones no centro, um à direita e outro à

esquerda. Peço que os inscritos se posicionem próximos a eles: Marco Antônio, que

fará pergunta para a Lílian; Pedro Trindade Barreto, que fará pergunta para o

Clodoaldo; Daniel Rocha e Ione Maia, que farão perguntas para o Joaquim; Beatriz

Rocha, da Escola Luiz Francisco Ribeiro, que fará duas perguntas para Maria das

Graças; Ana Maria Aparecida Pereira, da Fetaemg, que fará pergunta para Maria das

Graças; e Maria Catarina Domingos, de Divinópolis, que fará pergunta para Maria das

Graças.

A Sra. Maria Celina Dias - Sra. Presidente, peço a palavra para apresentar uma

questão de ordem.

A Sra. Presidente - Você se inscreveu?

A Sra. Maria Celina Dias - Não, quero apenas um esclarecimento. Meu nome é

Maria Celina Dias, represento a Federação de Pais do Estado de Minas Gerais, que
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já tem sua confederação nacional. Quero dizer que sentimos falta de uma fala sobre

gestão democrática, que não foi mencionada em momento algum. Fazemos essa

denúncia, porque a Federação só acredita na mudança da educação quando a

gestão democrática estiver realmente colocada no interior da escola. Acreditamos

que a gestão democrática só acontecerá quando os quatro segmentos que estão no

chão da escola estiverem organizados.

Os gestores estão organizados, os professores estão organizados, mas os alunos e

os pais não estão. Só acreditaremos em mudança quando os grêmios estudantis e as

associações de pais no Estado de Minas Gerais... O Rio Grande do Sul conseguiu o

1º lugar, e lá são 2 mil associações de pais dentro das escolas organizadas. Ficamos

em penúltimo porque não temos nem 1% das escolas com esses segmentos

organizados. Esse é o meu depoimento. Agradeço a Mesa por ter me deixado fazer

esse depoimento.

A Sra. Presidente - Gostaria que você pegasse a programação para ver que esse

tema será motivo da discussão no dia de amanhã.

A Sra. Maria Celina Dias - Estou fazendo essa denúncia porque nenhuma fala até

agora mencionou a gestão democrática.

A Sra. Presidente - Essa matéria será discutida amanhã, e bem discutida. O

financiamento e a gestão, duas vezes amanhã.

Passaremos agora a palavra aos palestrantes. Maria Catarina, de Divinópolis, para

Maria das Graças.

A Sra. Maria Catarina - Em primeiro lugar, estou trazendo a minha indignação,

porque esperava que esta Casa, uma vez que hoje faz 121 anos que foi falsamente

decretada a abolição dos negros no País, pelo menos fizesse uma pequena

homenagem ou algo nesse sentido. Estou aqui representando os negros do País e

estou muito sentida com isso. Esse Plano Decenal de Educação, mais uma vez, não

contempla a Lei nº 10.639, a Lei nº 11.645, que alterou a Lei nº 10.639. Faz de conta

que quilombolas, afrodescendentes e afro-brasileiros e africanos são a mesma coisa,

e não são. Tenho de ficar nervosa, porque, em 2006, comprei esse debate com o

João Filocre. Não podemos continuar dessa forma, com um plano que não contempla

a diversidade de fato e acompanhado de ações afirmativas. Essa é a primeira coisa
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que quero dizer. Discutimos isso no eixo em Divinópolis. É a terceira vez que sai uma

proposta, e o assunto não consta dela. Não pode ser dessa forma. Isso é lei federal,

que alterou a lei maior da educação, a LDB, a Lei nº 10.639.

Também quero me manifestar sobre quilombolas, pois não deu para falar. Aliás, a

minha companheira quilombola me afirmou que foi difícil para ela fazer parte da

Mesa. Está dito que os movimentos sociais deverão participar de todos os eixos,

inclusive da Mesa. No contexto complicado, pergunto como se encontram as

comunidades remanescentes dos quilombos no Estado, principalmente na região

central? Quero saber do mapeamento. É muito pouco o que se fala. Temos pelos

menos de 80 a 90 mil áreas de remanescentes. Quero repetir, mais uma vez: quero

saber das propostas, das estratégias e dos investimentos para afro-brasileiros,

porque os africanos são diferentes. Quero denunciar a falta de estrutura desses

projetos do PAV, Educação Integral, que está demais no Estado.

Outra coisa: o alcance do PEP deverá atingir todas as regiões do Estado. Não

podemos aceitar que, em apenas algumas regiões, esses alunos tenham feito essa

prova do PEP. Ele tem de abranger todas as regiões do Estado. Por quê? Qual é o

objetivo? Politicamente, sabemos o motivo. Mas por que a educação de presídios, as

escolas de presídio não foram contempladas nesse Plano uma vez que são regidos

pela mesma resolução? Sabemos a quantas anda a educação nos presídios no

Estado. Muito obrigada.

A Sra. Maria das Graças Pedrosa Bittencourt - Professora, infelizmente não deu

tempo de falarmos tudo.

A Sra. Presidente - Fit, com licença. Ela fez quatro ou cinco perguntas. Você deve

se situar em apenas uma pergunta, porque o tempo é pouco, ou então, responda-as

por bloco. Você gostaria que lêssemos as outras perguntas, já que há muitas

destinadas a você? A sugestão é que anotemos todas para que depois você as

responda.

Com a palavra, para fazer a sua pergunta, Ana Maria Aparecida Pereira.

A Sra. Ana Maria Aparecida Pereira - Nesta manhã, muitos falaram dos avanços na

educação. Minha pergunta à Diretora Maria das Graças é se tais afirmações
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condizem com as regiões Norte de Minas, Mucuri e Vale do Jequitinhonha e se os

resultados do Enem são verdadeiros.

A Sra. Presidente - Com a palavra, a Sra. Beatriz Rocha.

A Sra. Beatriz Rocha - Maria das Graças, hoje, ao vir para cá, assistimos a uma

manifestação de estudantes pelo Passe Livre. Manifestação muito bonita, por sinal, e

com muitos guardas e policiais acompanhando. Isso me fez pensar na situação das

professoras da área rural. Vim para Belo Horizonte com uma professora da zona rural

que recebe um salário aviltante e, ainda assim, mantém o custeio de sua ida e volta

para a escola e dorme em casa de família no local em que trabalha. Fico pensando

quando é que começaremos a considerar a situação do educador que, com o salário

que ganha, paga para trabalhar. Isso é indigno, precisa ser colocado em pauta.

Ouvimos sempre falar em transporte escolar de alunos, mas o professor também

precisa desse auxílio e dessa ajuda.

Outra pergunta se refere à estrutura escolar. Fala-se muito em escola de tempo

integral. Pois bem. Dou aula na Escola Estadual Coronel Carneiro Júnior, em Itajubá,

que era um grupo escolar e hoje oferece ensino fundamental e está caminhando para

a criação do ensino médio. Há quase um ano e meio, seu laboratório de informática

está fechado. Sua estrutura é indigna. Os alunos fizeram um documento, que eu

trouxe para mostrar a quem esteja interessado em conhecer a realidade de nossa

escola. Diante disso, quando falam em educação de tempo integral, chego a arrepiar,

porque a escola não tem estrutura para isso. Antes de questionar todos esses

avanços, temos de olhar a situação das escolas de Minas Gerais.

A Sra. Presidente - Outra pergunta para Maria das Graças.

A Sra. Amarilda de Abreu Araújo - Maria das Graças disse que está investindo na

equipe pedagógica para a assistência às escolas. Temos visto mesmo muitos casos

comissionados na equipe pedagógica das superintendências regionais de ensino.

Porém, essa equipe pedagógica está fazendo o papel muito mais fiscalizador que

coadjuvante na ação pedagógica. A equipe pedagógica costuma passar caderninhos

para que alunos avaliem professores. Queremos saber quando a Secretaria de

Educação tomará providências para transformar a equipe pedagógica numa equipe

de real apoio aos profissionais da educação.
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Ao Prof. Joaquim, pergunto: já foi feita uma avaliação da iniciação à informática nas

escolas? Não vemos isso no Estado. O que vemos são laboratórios fechados onde se

implantou o curso de construção e reforma de computadores. Vemos muitos

aparelhos nos cantos da escola. Por que em vez de o Estado fazer parceria com a

iniciativa privada, não aproveita as escolas noturnas, que estão ficando ociosas, e

implanta cursos profissionalizantes?

Sugiro também que seja observada a situação dos profissionais de ensino nas

unidades carcerárias. Hoje mesmo vamos resolver um grande problema, pois não há

como trabalhar nas escolas das penitenciárias nas condições que apresentam.

A Sra. Presidente - Maria das Graças, há mais uma pergunta oral dirigida a você. A

pergunta é da Marlene Lima, da Universidade Vale do Rio Doce - Univale.

A Sra. Marlene Lima - Quero perguntar ao Prof. Jamil Cury e também ao Sr.

Clodoaldo sobre o risco de um plano se transformar em uma carta de intenções, o

que já se denunciou em relação ao Plano Nacional de Educação. Pergunto: quais são

as perspectivas para que esse plano que discutimos hoje não tenha o mesmo destino

do Plano Nacional de Educação? Era essa a minha indagação.

A Sra. Presidente - Recebemos uma sugestão melhor para o andamento dos

trabalhos. Vamos escutar todos os que queiram se manifestar, os palestrantes

guardarão as perguntas que lhe forem dirigidas e, depois, poderão respondê-las.

Acredito que fazendo dessa forma adiantaremos um pouco os trabalhos.

O Prof. Carlos Jamil tem um compromisso. A pergunta para ele é do Daniel Rocha,

do Sind-UTE.

O Sr. Daniel Rocha - Na verdade, a minha pergunta seria um diálogo com o Rudá.

Vou tentar agilizar para falar em dois minutos. Aproveitando o diálogo do Rudá, peço

à Maria das Graças que leve nossa sugestão à Secretaria. Escutamos muito falar em

mudança de paradigma; portanto, a Secretaria e os políticos têm de passar por uma

mudança de paradigma. Na realidade, as políticas e propostas são de governos.

Estamos precisando de propostas de Estado para atender o Estado, a sociedade, a

comunidade e os nossos alunos. De propostas de governo, estamos cheios. Vale

lembrar Hélio Garcia, Newton Cardoso e companhia limitada.
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Por causa dessas políticas de governo, de Estado, estamos passando por uma

situação difícil - e aproveito o espaço concedido por esta Casa para denunciar, já que

o Plano Decenal é para as redes municipais, estaduais e particulares - na Prefeitura

de Contagem, onde há dois meses protocolamos uma pauta de reivindicações e, até

ontem, dia 12, data em que se completaram os dois meses, não obtivemos resposta

da Prefeita. A resposta veio hoje: teríamos uma reunião de negociação, mas foi

cancelada, porque a categoria dos trabalhadores decidiu reduzir a carga horária.

Portanto, pedimos a intervenção do nosso querido Deputado Carlin Moura, que

participa com o governo nessa negociação.

Para finalizar, pergunto à Secretária Vanessa: Qual será o nome da próxima

provinha que teremos de fazer? Hoje, na escola, só fazemos provinhas. Para que

estão avaliando os alunos? Temos realmente que ensinar os alunos e não trabalhá-

los para resolver essas provinhas que vêm instituídas.

A Sra. Presidente - Depois passaremos a palavra a cada um para que possa

responder às perguntas. Pergunta dirigida ao Sr. Clodoaldo, do Sr. Pedro Trindade

Barreto, da Confenapa.

O Sr. Pedro Trindade Barreto - A discussão já é antiga dentro da Conferência

Nacional de Educação Básica. Arguímos a constitucionalidade da lei que instituiu o

Fundeb, porque ela trata desigualmente aqueles que são iguais em direitos e

deveres, professores e alunos. Pergunto qual é a proposta para que possa prevalecer

a igualdade de direitos ao acesso e permanência, tanto para alunos como para

professores. A desigualdade está institucionalizada por uma lei que é flagrantemente

inconstitucional quando atribui R$680,00 por aluno, por ano, para o Piauí e Pará, mil

seiscentos e pouco para Minas, quase 2 mil para o Tocantins e 60% para serem

aplicados para a garantia do salário do professor, o que cria desigualdades

institucionalizadas, tanto para o direito do professor ao salário como para o direito dos

alunos à manutenção de auxílio.

Clodoaldo, qual é a proposta?

A Sra. Beatriz Rocha - Queria dizer que, em Itajubá, temos uma escola do CEP, e

ainda o Senai e o Senac, oferecendo cursos profissionalizantes. O custo do aluno fica

em torno de R$25,00, e a hora-aula do professor fica em torno de R$8,00. Temos um
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índice de 20% de evasão. Constatamos, junto à direção do Senai, que o professor,

que quase sempre é o mesmo que trabalha no CEP, ganha em torno de R$19,00 a

hora-aula e o custo por aluno é de R$1.200,00. O índice de evasão está em torno de

40% a 60%. Em Santa Rita do Sapucaí, turmas que começaram no Senai com 35

alunos, estão com 12. Isso gera, de imediato, a fusão de turmas.

Eu quero perguntar qual é o futuro dessa política atual para o ensino

profissionalizante estadual.

A Sra. Presidente - Vamos permitir que o Prof. Jamil fale agora, porque ele tem um

compromisso daqui a pouco.

O Sr. Carlos Roberto Jamil Cury - Quero desculpar-me, mas tenho um

compromisso às 14 horas. Sou professor e não gosto que os meus alunos fiquem me

esperando na sala de aula. Quero louvar, mais uma vez, a iniciativa da Assembleia

Legislativa por essa proposição em que a pluralidade está aparecendo, o diverso está

aparecendo, seja de uma forma, seja de outra. Que isso conduza realmente à

efetivação do nosso Plano Decenal de Educação de Minas Gerais.

Encerrando a minha fala, desejo que a Assembleia Legislativa assuma uma lei de

responsabilidade educacional, da mesma forma que os governantes têm uma lei de

responsabilidade fiscal e nós temos, como indivíduos, cidadãos e consumidores, um

código de defesa do consumidor. Uma lei de responsabilidade educacional parece ser

a forma mais realista e factível de serem cumpridas metas. Muito obrigado, Deputada,

colegas de Mesa, professores.

A Sra. Presidente - Agora passaremos às respostas; antes, porém, daremos a

palavra ao Marcos, para mais uma pergunta. A radiografia da revista está defasada.

Na Superintendência Regional de Ensino de Poços de Caldas, as escolas já foram

quase todas reformadas. Fale um pouco sobre isso.

O Sr. Marcos Antonio Bertozzi - Existe uma parceria e, como Superintendente de

Poços de Caldas, abri todas as escolas, para que o pessoal do Sindicato estivesse

presente e verificasse a real situação. Refiro-me à reportagem, porque você fez

menção a duas escolas: uma em que havia alunos estudando em um paiol, e outra

em uma parte privilegiada. Isso já não é real. Para a credibilidade do próprio Sind-

UTE, é importante que saibamos que as informações devem ser atualizadas. Isso já
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passou. Até para planejamento e proteção do Sind-UTE, é necessário que as

informações sejam recentes. Na época da revista, isso já era algo defasado.

Devemos dar as orientações, mas elas devem ser coerentes com a realidade.

Obrigado.

A Sra. Presidente - Com a palavra, Lilian Paraguai.

A Sra. Lilian Paraguai - A informação é boa. O levantamento da radiografia da

educação que lançamos em fevereiro teve coleta de dados realizada no segundo

semestre do ano passado. É muito recente. Fomos a cinco regiões do Estado, em

várias escolas, e nem todas estão na revista, até porque o material ficaria muito

extenso. Essa pode ser a realidade de Poços de Caldas, mas não é a da maior parte

do Estado. Quem confirma ou não são as próprias pessoas aqui presentes, que vêm

de várias regiões do Estado e conhecem a realidade da educação. A revista é muito

atual. Algumas escolas, reformadas ou não após a coleta de dados, não interferem na

maioria do diagnóstico que temos sobre a educação no Estado, que é caótica,

principalmente em algumas regiões.

A Sra. Presidente - Muito obrigada, Lilian. Com a palavra, Maria das Graças

Pedrosa Bittencourt.

A Sra. Maria das Graças Pedrosa Bittencourt - São muitas questões, buscaremos

objetividade. A professora questionou os quilombolas, a diversidade étnica e social. A

Secretaria tem um projeto, o Afrominas, que busca atender a essa questão posta por

leis federal e estadual. Os remanescentes de quilombo estão em 22 escolas

estaduais, além das inúmeras municipais em que também são atendidos. Toda essa

questão da Lei nº 10.639, salvo engano, é obviamente obrigatória, e o conteúdo

curricular abrange a questão etnorracial. Há uma resolução da Profa. Vanessa,

Secretária de Educação, a qual delimita esse conteúdo curricular em todos os

currículos dos ensinos fundamental e médio da rede estadual e, claro, da rede

municipal.

Outra colega fez o questionamento em relação aos avanços, se eles de fato

estariam atingindo o Norte de Minas, o Jequitinhonha, o Mucuri e o Rio Doce, o

Grande Norte. Professora, se a senhora analisar os resultados das avaliações

externas que a Secretaria tem feito desde 2006 até agora, todos os dados nos
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mostram que essa é a região em que mais temos melhorado os índices de

proficiência média dos alunos.

Ficamos felizes com esse dado, pois nos remete àquela meta, àquela prioridade do

Plano Decenal de Educação, qual seja a redução das desigualdades educacionais.

Com certeza, os educadores do Norte de Minas, do Jequitinhonha, do Mucuri e do

Rio Doce estão se empenhando para melhorar os resultados educacionais

demonstrados na avaliação do Proalfa e do Proeb junto à Secretaria e às

superintendências. Estamos falando sobre a avaliação do Estado de Minas Gerais.

Em relação à estrutura das escolas de tempo integral, em minha exposição, disse

que um dos maiores impedimentos para haver em todas as escolas do ensino

fundamental da rede estadual a escola em tempo integral é a infraestrutura física.

Nem todas as escolas dispõem de espaço físico adequado para atender aos alunos

durante um tempo maior. Por isso houve a necessidade de priorizar algumas etapas

do ensino. Prioritariamente, atendemos os meninos dos anos iniciais com maior

dificuldade de aprendizagem. Havendo espaço físico, não há por que não implantar a

escola em tempo integral. Sabemos que Minas são muitas. Há escolas em que isso

está funcionando muito bem; em outras, não funciona tão bem, mas o caminho está

sendo percorrido.

Professora, sobre a equipe pedagógica da Superintendência da Secretaria de

Educação, não tenho conhecimento de cargos comissionados nessas equipes. A

Secretaria concedeu autorização para o aumento de pessoas nas equipes da

Superintendência da Secretaria, não para cargos comissionados, mas para

professores e especialistas das escolas que podem ser levados para lá com uma

pequena gratificação, porque a carga horária de trabalho aumenta. Essa é a forma

que conheço. Mas sobre os cargos em comissão, cada superintendência tem um

número e pode usá-lo de acordo com sua necessidade. Uma coisa precisa ficar clara:

toda orientação da Secretaria e da superintendência em relação à atuação dessa

equipe pedagógica é pedagógica; nunca, em hipótese alguma, de fiscalização. Elas

estão lá para ajudar, para somar esforços. Onde ocorre de forma diferente, os

educadores deverão procurar sua superintendência para fazer a denúncia e a

reclamação adequada - acredito que vocês estejam fazendo isso.
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Em relação à avaliação dos alunos que o outro professor mencionou, não consigo

conceber educação sem avaliação dos alunos feita internamente pelo professor, pela

escola e, externamente, pelo sistema. É assim no mundo onde a educação atingiu um

patamar de excelência. Temos de fazer avaliação interna, que é uma obrigação do

professor, contínua e diária. Mas o sistema também tem de avaliar. Isso é bom para o

professor. Acho bom o professor saber como o aluno se comporta em outra

avaliação. Essa avaliação só tem dois nomes: avaliação do Proalfa, que é Pró-

Alfabetização e avaliação do Pró-Educação Básica - Proeb. Não há outro nome. O

MEC manda para as escolas uma prova, chamada Provinha Brasil, que não entra em

nenhum resultado. A partir desse diagnóstico, a escola avalia, analisa e efetua a

intervenção pedagógica necessária. Há duas avaliações: o Proalfa, para os meninos

da alfabetização, e o Proeb, para os alunos do ensino fundamental, 5º ano, 9º ano e

3º ano do ensino médio.

Estão faltando só mais duas questões. Presidente, estou terminando.

Há a questão do passe livre das professoras de escolas do campo. Além de

Superintendente em minha cidade, como a Deputada Maria Lúcia Mendonça disse,

fui Secretária Municipal de Educação. Sei das dificuldades dos professores que

trabalham nas escolas do campo. Isso pode ser apresentado como proposta, como

meta neste plano decenal, embora a questão possa ser resolvida, como fizemos em

Muriaé, pelo Município. Como já há o transporte escolar, as professoras podem,

assim como ocorreu no meu caso, viajar nos ônibus com os meninos. Fazíamos um

acerto com os transportadores dos ônibus escolares.

Uma professora perguntou se a Secretaria possui algum plano de alfabetização. A

Secretaria, não; todavia a Secretaria de Estado Extraordinária para o

Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri, Norte de Minas e Rio Doce

possui. Eles estão fazendo um trabalho muito bonito. O que temos - e pode ajudar a

quem quiser, pois já está disponibilizado no nosso “site”, no CRV - é um material que

fizemos para alfabetizar, em 14 semanas, alunos que ainda não sabem ler nem

escrever e estão em nossas escolas de ensino fundamental, e até de ensino médio.

Apelidamos esse documento de “Um sonho de Renato”, porque foi feito a partir da

realidade dos meninos do Norte de Minas, do Mucuri, do Jequitinhonha e do Rio
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Doce. O Renato é de Almenara. Esse trabalho pode ser aplicado em qualquer região,

por se tratar de um processo de alfabetização rápido para adolescentes.

A última questão é sobre a falta de recursos. O professor Jamil disse que faltaram

recursos àquele plano decenal. A professora pergunta se corre perigo de isso ocorrer

também com o Plano Decenal de Educação em Minas Gerais. Devemos ter metas

factíveis, ou seja, que realmente possam ser implementadas de acordo com a

realidade orçamentária de Minas Gerais. A nossa luta por mais recursos para a

educação é permanente, e todos vocês sabem fazê-la muito bem.

A Sra. Presidente - Muito obrigada, Sra. Maria das Graças, mas uma pergunta ficou

sem resposta, sobre a educação penitenciária. Voltem essa pergunta para que a Sra.

Maria das Graças possa respondê-la posteriormente, por escrito. Com a palavra, o

Sr. Joaquim Antônio Gonçalves.

O Sr. Joaquim Antônio Gonçalves - Não lerei as perguntas, apenas emitirei meus

comentários em relação a elas.

Quanto ao curso de informática, o objetivo é promover a formação inicial para o

trabalho. Não se trata de formação específica de curso técnico para o mercado de

trabalho, por isso é considerado um curso de iniciação.

Quanto aos cursos mencionados, principalmente os de Itajubá, do Senai, por que

não houve fusão de turma? O que acontece com esses cursos? O Estado adquire, da

instituição credenciada, a vaga. Portanto, se ela trabalha com uma turma com 5, 10

ou 20, o Estado só remunera a instituição pelos alunos frequentes. Temos um

sistema todo informatizado de acompanhamento. Portanto se trata da gestão da

instituição. Considerando a evasão persistente nos patamares mencionados,

conforme acompanhamos pelo sistema, esses cursos já não foram credenciados no

PEP 3, e não o serão nas edições posteriores, exatamente em razão da dificuldade

da instituição de manter os alunos na formação de nível técnico.

Em relação aos cursos de manutenção abordados pela Amarilda, do Sindicato, é

feito acompanhamento pelo NTE. A dificuldade de criação desses cursos em escolas

estaduais se dá, como a Deputada já disse, por vários motivos. Qual é a grande

dificuldade da educação profissional? O fluxo, a demanda e uma rotatividade enorme

de profissionais. Além disso, o curso hoje existe, mas amanhã poderá não existir
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mais. O que fazer então com a infraestrutura e os recursos humanos que foram

alocados para essas instituições ou para essas escolas? Por essa razão, a

contratação de prestação de serviços é que oferecerá, na minha avaliação, sem

dúvida nenhuma, o melhor serviço para o aluno que precise ingressar com

competência no mundo do trabalho.

Uma questão relativa à EJA: quando os cursos da EJA começarão? No mês de

agosto de 2009, em 514 escolas e em 356 Municípios do Estado.

A outra questão refere-se à matrícula do PEP nos turnos matutino e vespertino. A

pessoa está dizendo que deveria ser mais no noturno. Ela é mais no noturno. Na

edição PEP-2009, em 20 mil matrículas, são 9 mil no noturno, 6 mil no matutino e

cerca de 5 mil no vespertino.

Em relação à participação das superintendências na orientação do PEP, já foram

feitas duas reuniões com os superintendentes, duas reuniões com técnicos, mais uma

terceira reunião para preparação da avaliação. Portanto, se essa pessoa - desculpe-

me - não tiver a informação, peço-lhe que, inicialmente, procure o superintendente da

sua região, e, quanto a qualquer dificuldade, a nossa equipe está à disposição.

Por último, sobre diminuir o excesso de professores em relação a aprofundamento

de estudo; se pode ser no sexto horário. Peço à escola que tenha a intenção de fazer

o aprofundamento no sexto horário que faça contato com minha equipe, por gentileza.

Muito obrigado.

A Sra. Presidente - Obrigada, Joaquim. Passemos a palavra ao Clodoaldo.

O Sr. Clodoaldo José de Almeida Souza - Boa-tarde. Já estão todos com fome, não

é? Peço para fazer um parêntese para a colega que fez a defesa relativa à questão

da Lei n° 10.639. Queria dizer-lhe que, na minha ex posição, que aqui deixo por

escrito porque tive de reduzir meu pronunciamento, há material sobre a inclusão da

lei em todos os segmentos, níveis e modalidades da educação básica, inclusive no

campo. Pontuamos essa questão. Há também uma pontuação sobre o Plano

Nacional do Projeto da Educação Carcerária.

Quanto ao financiamento, estamos lutando, em nível nacional, para termos uma lei

de responsabilidade nacional para a educação. O Jamil é um grande defensor disso.

Ele está fazendo essa defesa em todas as palestras, em todo o seu trabalho nos
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Estados. Vejo essa lei, de iniciativa do Estado, como uma garantia muito grande. Não

adianta o Estado dizer que tem 25, 30 ou 35%. Parece que, em Minas, são 25%.

Poderia, talvez, subir para 30% de sua receita para educação. Muitas vezes há

Estado que tem 35% da receita para a educação, mas, em sua maioria, os recursos

são desviados para uma ponte, para isso, para aquilo, uma série de coisas que não

têm ligação direta com a educação. Essa é uma questão.

A outra questão, que considero nacional, é a luta por, no mínimo, 10% do PIB para

educação. Todos têm que batalhar por isso. Temos de lutar por isso.

Para Minas, qual a minha sugestão? Muitas metas do Plano Nacional não foram

alcançadas, e um dos pontos, com certeza, é a educação infantil, de crianças até 3

anos. E nenhum Estado chegará até lá. Uma das grandes questões foi a de recursos.

Enquanto no segmento de até 4 anos se conseguiu alcançar metas até acima do

previsto, no Plano Nacional de Educação umas metas foram alcançadas e outras

não. Recebi bons planos estaduais recentemente, participei da discussão, da

orientação sobre eles. Mas, se não houver uma garantia de recursos por parte do

Executivo, não adianta propor metas lindas e maravilhosas, que vão virar carta de

intenção.

Se num Estado como Minas Gerais, com 853 Municípios regionalizados, não

houver destinação regionalizada dos recursos, vocês sofrerão muito nas próximas

avaliações. A minha sugestão é que, se vocês conseguirem aprovar esse Plano, a

próxima avaliação seja em 2011, que é quando faremos a avaliação do Plano

Nacional de Educação. Assim, em 2013, ele terá dois anos de implementação, e o de

vocês, quase quatro. É uma questão de sistematização, de estratégia para

acompanhá-lo. Quando falamos no Plano, pensamos na sua elaboração, na sua

execução, no seu acompanhamento e, sobretudo, na sua avaliação. É preciso definir

o prazo de avaliação que o Estado quer, se é de dois em dois anos, de quatro em

quatro anos, etc. Já temos uma experiência de quatro anos no Pano Nacional de

Educação que não foi bem-sucedida. Realmente a questão do recurso é primordial.

Se não houver garantia de recursos, vira carta de intenção. Tenho recebido dezenas

de planos municipais, e o que me interessa é apenas o capítulo do financiamento. Se

não houver recurso, devolvo para que o estabeleçam, se possível, por metas na
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educação infantil e nos ensinos fundamental, médio, superior, profissionalizante, etc.

Essas metas devem ser montadas por série, para que possamos atendê-las. Por

exemplo, se vou ampliar meu atendimento, tenho de estabelecer meta para a rede

física, para a contratação, para a capacitação de professores, etc. Mas não podemos

começar com uma meta de 100%, porque não conseguiremos cumpri-la. É preciso

começar com metas simples no primeiro e no segundo ano, fáceis de serem

atendidas. Isso nos dará encorajamento para que, no terceiro ou no quarto ano,

possamos avançar.

Relativamente ao Fundeb, todos sabem que ele é uma cesta com vários itens de

impostos. Então quanto mais exigirmos a nota fiscal, mais dinheiro teremos para a

educação no percentual de ICMS. O Fundeb avançou em relação ao Fundef porque

ampliou para a educação infantil, o ensino médio, a EJA, etc., mas, em termos de

dinheiro, não foi tão elástico assim. Virá uma complementação do recurso federal,

mas, no momento, ficou elas por elas. Houve um reordenamento dos recursos para a

Nação e para os Estados e os Municípios. Quanto aos 60%, há uma grande

defasagem. Estamos preocupadíssimos com as novas propostas para o Plano

Nacional de Educação, que será trabalhado a partir da Conferência Nacional de

Educação a ser realizada em abril de 2010. Esperamos que até lá já tenhamos uma

proposta factível para cada Estado. Mas isso dependerá muito da situação financeira

de cada Estado e da situação da rede de atendimento às escolas. Os Estados

devem, o mais rápido possível, fazer os estudos dos custos totais. A maioria só tem

um cálculo sobre o custo de cada aluno. Esse custo balizará toda uma proposta

financeira, aliás, para o novo Plano Nacional de Educação. Sem isso, não temos

como agir.

O Estado que tem o maior custo por aluno do País é a pequena Roraima, com uma

receita razoavelmente elevada e matrícula bem pequena. Não há aluno. Então, o que

se divide do bolo fica acima dos R$3.000,00. Mas, nos Estados em que o custo é

baixo, é preciso captar recursos, o que compete aos Estados e Municípios. Não se

faz um plano estadual dessa envergadura, com essa ampla participação da

sociedade, se, na sua implementação, não houver planejamento educacional junto

aos Municípios. Isso é muito importante. A soma de escolas estaduais e municipais
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no Município é que muda a educação de um Estado, não o Estado sozinho, até

porque a matrícula estadual em certos segmentos é bem menor que a municipal.

Essa implementação, esse acompanhamento e essa integração são muito

importantes. Quando oriento a elaboração de planos municipais, por meio de

seminários, faço muito essa ponte. Vocês dispõem de várias. Um plano estadual ou

municipal é um plano de governo, da Nação, do Estado, do Município, com poder de

captar recursos internos e externos, diferentemente dos outros programas, que tem,

por exemplo, financiamento médico e outros. O plano pode alcançar uma dimensão

maior, buscando recursos fora do País, nas entidades privadas. Conheço Municípios

com escolas bonitas, pintadas e equipadas com planos de captação de recursos junto

a bancos, à área da saúde, a várias instituições, inclusive fora do Município ou do

Estado. Hoje a maioria dos Municípios não tem mais de 10 mil habitantes, mas há

Municípios excelentes, com grandes planos, e Estados também com excelentes

planos. Muito obrigado.

A Sra. Presidente - Obrigada, Clodoaldo. Ele deixou bem claro que não podemos

pedir um pedaço do céu, mas o que pode ser realizado. Há uma pergunta do Luiz

Cláudio, da Escola Estadual Prof. Vitiza Octaviano Viana, dirigida a mim: (- Lê:) “Qual

estratégia está sendo realizada com os demais Deputados desta Casa para a

aprovação deste projeto? A aprovação depende deles, pois estamos numa

democracia representativa.”.

Luiz Cláudio, pode ter a absoluta certeza de que nós, da Comissão de Educação,

seremos suficientemente capazes para, apaixonados pela educação, envolver os 77

Deputados na aprovação do plano decenal que queremos. Somos comprometidos

com a educação. Acho muito importante esta lei de responsabilidade educacional,

que tem de se tornar uma realidade. Por que só os Prefeitos, o governo estadual e a

Assembleia têm de agir de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal? Temos de

ter a lei de responsabilidade da educação. Quem não cumpri-la terá de ser punido.

Por que processar somente os políticos? A educação também tem de ter

compromisso. Acho essa lei importantíssima, repito, pois todos têm de ter

compromisso com a educação. Ao encerrar a primeira fase, informo que

retornaremos às 14h30min. Na parte da tarde o Grupo 1 - “Educação Infantil e Ensino
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Fundamental” - vai reunir-se no Salão Nobre, andar térreo; o Grupo 2 - “Ensino

Médio, Educação Tecnológica e Formação Profissional” - vai reunir-se no Teatro,

também no andar térreo; o Grupo 3 - “Educação Especial, Educação de Jovens e

Adultos, Educação Indígena, Educação no Campo e Quilombola” - vai reunir-se no

Auditório, neste andar, SE.

Encerramento

A Sra. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela

honrosa presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião,

convocando as Deputadas e os Deputados para a 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 11ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 14/5/2009

Presidência do Deputado Carlin Moura

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Palavras do Sr. Jacques Schwartzman - Palavras

do Sr. Celson José da Silva - Palavras do Sr. Diogo de Oliveira Santos - Palavras do

Secretário Adjunto João Antônio Filocre Saraiva - Palavras da Sra. Antônia Vitória

Soares Aranha - Palavras do Sr. Heleno Araújo Filho - Palavras do Sr. Gilson Reis -

Palavras da Sra. Suely Duque Rodarte - Palavras do Sr. Pedro Trindade Barreto -

Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Ademir Lucas - Almir Paraca - Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos

Gomes - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Domingos Sávio -

Durval Ângelo - Fábio Avelar - Gláucia Brandão - João Leite - Juarez Távora -

Leonardo Moreira - Maria Lúcia Mendonça - Maria Tereza Lara - Ronaldo Magalhães

- Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Vanderlei Miranda - Wander Borges.
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Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Carlin Moura) - Às 8h45min, declaro aberta a reunião.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.

Com a palavra, a Sra. 2ª-Secretária, para proceder à leitura da ata da reunião

anterior.

Ata

- A Deputada Maria Tereza Lara, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do fórum técnico “Plano

decenal de educação em Minas Gerais: desafios da política educacional”, cujo

objetivo é buscar, junto às entidades representativas da sociedade civil e dos setores

público e privado, subsídios para a discussão do Projeto de Lei nº 2.215/2008, que

estabelece o Plano Decenal de Educação, com objetivos, metas e ações para a

política educacional do Estado nos próximos 10 anos.

Nesta manhã, continuaremos a discussão do Plano Decenal de Educação do

Estado de Minas Gerais em dois painéis, com os seguintes temas: “Educação

superior em Minas Gerais”, “Formação e valorização dos profissionais de educação”,

“Financiamento e gestão” e “Diálogo entre as redes de ensino e sua interação”.

Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os Exmos. Srs.

Jacques Schwartzman, Diretor do Centro de Estudos sobre Ensino Superior e

Políticas Públicas para a Educação da UFMG; Celson José da Silva, Superintendente

de Supervisão e Políticas Públicas da Subsecretaria de Ensino Superior da Secretaria

de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; Diogo de Oliveira Santos, Presidente da

União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais; e João Antônio Filocre Saraiva,

Secretário Adjunto da Secretaria de Educação; a Exma. Sra. Antônia Vitória Soares

Aranha, Diretora da Faculdade de Educação da UFMG; o Exmo. Sr. Heleno Araújo

Filho, Secretário de Assuntos Educacionais da Confederação Nacional dos

Trabalhadores em Educação; a Exma. Sra. Suely Duque Rodarte, Presidente da

União dos Dirigentes Municipais de Educação de Minas Gerais no período de 2005 a
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2009 e Vice-Presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação; os

Exmos. Srs. Pedro Trindade Barreto, Diretor da Confederação Nacional das

Associações de Pais e Alunos e Presidente da Associação de Pais e Alunos do

Estado da Bahia; e Gilson Reis, Presidente do Sindicato dos Professores da Rede

Particular de Ensino; e as Exmas. Sras. Deputadas Gláucia Brandão, Presidente da

Comissão de Cultura e membro da Comissão de Educação desta Casa; e Maria Lúcia

Mendonça, Presidente da Comissão de Educação desta Casa.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário, da Vereadora

Dilene Dileu, Presidente da Câmara Municipal de Governador Valadares.

Palavras do Sr. Jacques Schwartzman

Bom-dia a todos e a todas. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre

um tema tão caro para mim, que é o ensino superior. Atualmente, dirijo um centro de

estudos sobre o ensino superior na UFMG, mas trabalhei algum tempo na Secretaria

de Ciência e Tecnologia, juntamente com meu colega Celson, nas questões

relacionadas a ensino superior. É um prazer estar aqui e fico muito satisfeito ao ver

um público tão seleto e tão grande envolvido com esta atividade.

Em primeiro lugar, acho importante darmos algumas informações sobre a

importância de Minas Gerais no contexto do ensino superior no Brasil.

Os números mostram que, no Brasil, temos 4.880.000 matrículas no ensino

superior, compreendendo o ensino público estadual e federal e o ensino privado. E

em Minas Gerais, são 505.000, aproximadamente. O número de matrículas no setor

privado em relação ao total de matrículas é muito mais acentuado em Minias que em

todo o País. No Brasil, temos aproximadamente 74,5% dos alunos matriculados em

instituições privadas e, em Minas Gerais, 81,4%. Essa é uma diferença substancial,

considerando-se o fato de que o Brasil é o país da América Latina que tem a maior

relação setor privado/matrículas totais.

Outra observação a fazer é que, no Brasil, temos 12,8% dos alunos matriculados

em instituições federais de ensino superior. Em Minas Gerais, temos 15,4%. Por quê?

Porque Minas Gerais possui 11 universidades federais e um Cefet, que também é

federal, enquanto os outros Estados do Brasil possuem muito menos. Os Estados que
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têm mais instituições federais depois de Minas Gerais são Rio Grande do Sul e Rio

de Janeiro. Portanto, temos mais alunos, proporcionalmente, nas universidades

federais em Minas Gerais que no restante do País.

Quanto às matrículas no setor estadual, ocorre o inverso. No Brasil, 9,9% dos

alunos estão matriculados em instituições estaduais. Em Minas Gerais, são apenas

2,8%. O sistema estadual de Minas Gerais é pequeno. Esse quadro mostra que

temos apenas 15 mil estudantes de nível superior em estabelecimentos públicos

estaduais, que são a Uemg, a Unimontes, a Fundação João Pinheiro, a Utramig e,

talvez, a Fundação Helena Antipoff, dependendo de uma decisão de caráter mais

técnico. O sistema estadual sobre o qual podemos legislar, fazer planos é muito

pequeno e é constituído, basicamente, por duas universidades relativamente novas

em Minas Gerais. Portanto, essa é uma característica muito específica do nosso

setor.

Em Minas Gerais, ocorre o mesmo que no Brasil: há vagas ociosas no ensino

superior. No Brasil, foram oferecidas, em 2007, ano a que estou me referindo, em

torno de 2.823.000 vagas, e houve o ingresso de 1.481.000 alunos. Portanto, estão

sobrando 1.141.000 vagas no País. Em Minas Gerais, a situação é parecida. Temos

256 mil vagas sendo oferecidas, e o ingresso de alunos é em torno de 150 mil alunos.

Isso demonstra que temos 106 mil vagas ociosas.

Em relação a isso, constatamos que o número de concluintes do ensino médio está

diminuindo, ultimamente, em vez de aumentar. Uma das razões para isso é a questão

demográfica: a população em idade de frequentar o ensino médio está diminuindo.

Mas, de qualquer maneira, temos apenas 180 mil alunos concluindo o ensino médio.

E temos vagas para 256 mil, quer dizer, em princípio, não haveria problema de oferta

de vagas em relação à absorção de alunos que não têm acesso ao ensino superior.

Esse problema pode existir em função da questão financeira, mas não, quanto à

oferta de vagas.

Faremos uma análise sobre o que o Plano Decenal pode fazer. Parece que sua

primeira versão, em relação ao ensino superior, ainda não está madura o suficiente,

porque faltam diagnósticos muito importantes. Um de seus objetivos é a interação das

universidades com o ensino básico por meio da formação dos professores,
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especialmente nas áreas de ciências exatas - física, química e matemática - e

biologia, em que o Estado tem carência. Mas isso não está claro. É preciso fazer um

diagnóstico para saber onde está faltando professor, porque não estamos

conseguindo segurá-los. É preciso saber se é um problema de salário ou de falta de

perspectivas na carreira. Desse modo, poderemos dirigir as nossas instituições para a

formação de mais professores nas áreas de ciências exatas. Não podemos fazer

políticas que não estejam ao nosso alcance. A nossa influência sobre o aumento da

taxa de escolarização no ensino superior é muito pequena, porque a maior parte dos

nossos alunos estão matriculados em instituições de ensino privado. Temos de saber

que abrangência geográfica queremos dar às nossas instituições. Por exemplo, até

onde a Unimontes deve crescer? Ela deve ficar restrita ao Norte de Minas e ter

vocação regional nas suas atividades de pesquisa e de ensino ou deve ser conduzida

de forma generalizada, como a Uemg, que não tem uma clareza na sua atuação?

Assim como a Unimontes, a Uemg está crescendo, mas não está claro até onde o

Estado quer que ela cresça. É para a formação de professores? É para áreas

específicas do conhecimento, como engenharia, medicina, etc., que estão carentes?

Até onde queremos que as instituições cresçam? O que queremos que a Fundação

João Pinheiro faça? Esse é o nosso âmbito de atuação. É pequeno, restrito, pois não

temos como influenciar os outros setores, ou seja, não podemos aumentar muito a

taxa de escolarização, porque a maior parte das matrículas está no ensino privado;

não podemos mudar currículos, porque isso é função do Conselho Nacional de

Educação. A nossa limitação em relação ao ensino superior é muito grande.

Além dos que mencionei, ainda podemos citar a Fapemig, para a qual, no primeiro

rascunho do Plano Decenal, está estabelecido que se deve destinar 1%, previsto pela

Constituição. Já chegamos a 1%. Agora, é importante saber onde ela aplicará esses

recursos. Atualmente, aplica a maioria deles nas universidades federais situadas em

Minas Gerais. É natural que essas universidades recebam uma quantidade de

recursos maior que a de outras instituições. Há outras possibilidades quanto ao que

fazer quando se tratar de política estadual. Quando eu estava na Secretaria de

Ciência e Tecnologia, havia o Programa Endogovernamental, de auxílio às

instituições de ensino e pesquisa do Estado (no caso, as duas universidades), em
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que eram alocados recursos para formação de uma base em termos de capacidade

de pesquisa, o que permitiria a essas instituições requererem o seu credenciamento

junto a órgãos estaduais e federais. Outra questão relacionada a isso é utilizar

adequadamente o poder homologatório da Secretaria de Ciência e Tecnologia.

Sabemos que qualquer decisão sobre criação de novos cursos, tanto de graduação

como de pós-graduação, e credenciamento ou recredenciamento de universidades

passa pelo Conselho Estadual de Educação, que funciona como órgão assessor da

Secretaria de Ciência e Tecnologia, que deve homologar o resultado para que ele,

posteriormente, seja assinado pelo Governador. Nesse momento, essa Secretaria

pode exercer sua capacidade de fazer política de ensino superior, orientando a

trajetória das instituições privadas. Evidentemente, há questões de natureza política,

que devem ser tratadas. Muitas vezes, há pressão de grupos locais e políticos para a

criação de escolas públicas. Todo político quer que a sua região tenha uma extensão

da Uemg, que oferece ensino gratuito. Essa questão tem de ser tratada não apenas

politicamente, mas também tecnicamente, analisando-se se há necessidade e se a

opção se coaduna com o plano do Estado.

Outra questão diz respeito a financiamento. Além dos docentes, há o problema do

financiamento dos alunos. Não há muita clareza em Minas Gerais - imagino que não

seja diferente em outros Estados - quanto ao número de estudantes que não

conseguem ingressar no ensino superior por problemas financeiros. Isso merece ser

estudado. Há alguns programas federais relativos a essa questão, como o ProUni,

destinado à compra de vagas em instituições privadas de boa qualidade,

especialmente em áreas prioritárias, como sociologia, engenharia, medicina e

licenciatura na área de ciências exatas; e o Fies, que faz empréstimos a alunos

carentes. Estamos satisfeitos com o ProUni em Minas Gerais? Deve ser aumentado

ou não? São Paulo, por exemplo, compra vagas no setor privado. Carecemos de uma

análise crítica do ProUni e do Fies, para sabermos se estão atendendo, e um

diagnóstico melhor da distribuição de renda da população mineira, para sabermos se

há problema de financiamento dos alunos. Considero importante essa questão. A

universidade pode crescer com as suas próprias instituições ou por meio do setor

privado, comprando vagas em instituições de boa qualidade, que atendam, com
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menor custo, a essa demanda. Concluindo, afirmo que o sistema estadual tem-se

expandido, sem obedecer a uma política de ensino superior e de pesquisa, pelo

menos explicitamente equacionada. Neste fórum temos a oportunidade de discutir

com maior clareza e transparência, definindo as regiões e áreas de conhecimento em

que queremos investir: se queremos atender aos estudantes carentes nas regiões

mais pobres, se queremos formar professores de ensino médio nas áreas de física,

química, matemática e biologia. É preciso ter maior clareza em relação a isso.

Precisamos conhecer nossa estrutura de ensino e nossa capacidade de pesquisa, e

esse conhecimento será um instrumento na definição dessas ações. Como uma

crítica ao plano apresentado, digo que carecemos ainda de um bom diagnóstico

explícito. Penso que ele pode estar implícito na cabeça dos dirigentes, mas precisa

ficar mais claro para a sociedade. Muito obrigado.

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

Palavras do Sr. Celson José da Silva

Lamentavelmente, acabo de ser informado de que meu tempo foi

consideravelmente encurtado; por isso, vou tentar me ater aos 15 minutos. Se não

conseguir e fizer um pouco de vistas grossas quando a campainha tocar, Sr.

Presidente, não se preocupe, pois será por pouco tempo. Vou me permitir cortar

algumas falas e alguns “slides”, bem como vou me ater à leitura, sem muita

monotonia, do texto que tenho em mãos, porque, em 15 minutos, é mais fácil seguir o

roteiro para não se perder. A projeção deste primeiro “slide” indica que minha

participação neste fórum está diretamente relacionada à minha atual inserção na

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, como gestor público, e não,

como acadêmico, como alguns me conhecem, pois sou ex-professor da UFMG, onde

me aposentei. Minha palavra, portanto, vai ser mais a do gestor público e da

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. A bem da verdade, devo dizer

que estou aqui substituindo o Prof. Octávio Elísio Alves de Brito, Subsecretário de

Ensino Superior, que esteve presente na abertura, ontem. Ele foi convidado para

fazer esta exposição, mas, por deveres profissionais, não pôde estar presente e me

pediu que o substituísse, o que faço com muita honra e prazer. Ao fechar esta

preliminar, gostaria de pedir licença à Presidência da Mesa para quebrar um pouco a
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praxe protocolar e dispensar os tradicionais cumprimentos e desejar a todos um bom-

dia. Desejo a todos um profícuo dia de trabalho. Acho que seria desnecessário falar

aqui do Plano Decenal. Foi amplamente enfatizada sua importância ontem e hoje.

Gostaria de cumprimentar a Assembleia e os organizadores deste fórum, bem como

de parabenizar o Deputado Carlin Moura pela ideia, porque isso está possibilitando a

abertura do debate público sobre esse importante tema. Enfatizo novamente a

importância deste fórum e dos grupos de trabalho, que estão se reunindo à tarde. Na

verdade, eu ia utilizar um pouco do tempo para falar da visão e da missão da

Secretaria, mas vou preferir passar rapidamente por esses dois “slides”, apenas para

mostrar a vocês que, de fato, faz parte da missão da Secretaria a melhoria da

qualidade de vida em Minas Gerais, com ênfase na ciência, tecnologia, inovação e

ensino superior. No que diz respeito ao ensino superior, aquela visão e aquela

missão, que foram rapidamente projetadas na transparência anterior - e que

certamente não deu tempo de ninguém ler -, são uma das muitas atribuições da

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - à qual passarei a referir-me

daqui para a frente apenas como Sectes - que estão claramente definidas na Lei

Delegada nº 115, de 2007. No que tange ao ensino superior, entre outras muitas

atribuições está a de regular, supervisionar e avaliar o ensino superior estadual, em

regime de colaboração com o Conselho Estadual de Educação. Na realidade, o

ensino superior só foi incorporado à Secretaria há poucos anos, certamente pela

óbvia ligação entre ciência e tecnologia e a necessidade de formação de pessoal

qualificado, o que conduz necessariamente ao ensino superior.

É importante reforçar algo que o Secretário Alberto Portugal tem repetido inúmeras

vezes, que é a ênfase dada pelo Governador Aécio Neves à necessidade de que a

Sectes fortaleça todas as ações relacionadas com a ciência e a tecnologia,

incentivando e apoiando todas as ações voltadas para a inovação, que é o grande

foco atual do governo e da Secretaria, assim como apoie decididamente a oferta de

ensino superior no Estado, com todos os cuidados para que seja assegurada a

qualidade do ensino ofertado. Não é sem razão que a Sectes tem estado vivamente

empenhada em estimular e apoiar não só ações ligadas à inovação, mas também à

expansão do ensino superior com qualidade, razão pela qual foi criada em 2007 a
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Subsecretaria de Ensino Superior, que contou com o decisivo apoio do Prof. Jacques

Schwartzman, aqui presente, que era o Secretário Adjunto na época, e do Prof.

Eduardo Santa Cecília, então Assessor Especial do Secretário. Logo, é recente a

criação da Subsecretaria de Ensino Superior dentro da Secretaria de Ciência e

Tecnologia. Eu não poderia continuar minha fala sem antes referir-me, ainda que

rapidamente, a uma questão que certamente trouxe alguma preocupação,

ansiedades e expectativas para um grande número de instituições de ensino superior

- e de agora em diante direi apenas a sigla IES - sediadas em Minas Gerais,

envolvendo certamente um grande numero de professores, alunos, pais e familiares.

Refiro-me à reestruturação por que passou o Sistema Estadual de Ensino Superior.

Sem nenhuma pretensão de transformar esta tribuna em uma cátedra, julgo

conveniente lembrar que convivem harmonicamente hoje no Brasil dois tipos de

sistemas de ensino: de um lado, o sistema federal, e de outro sistemas estaduais.

Essa questão está claramente consagrada na LDB, conforme pode ser visto no “slide”

projetado, e que, no que diz respeito ao ensino superior, eu gostaria de sintetizar da

forma que mencionarei a seguir. Sistema federal - as IES mantidas pela União e o

conjunto daquelas criadas e mantidas pela iniciativa privada. Então, todas as

instituições públicas mantidas pela União - universidades federais, Cefets, etc. - e a

totalidade das IES privadas estão inseridas no âmbito do sistema federal. De outro

lado, os sistemas estaduais congregam as IES mantidas pelos Estados e Municípios.

No que se refere a Minas Gerais, o Sistema Estadual de Ensino Superior está hoje

constrito a precisamente seis instituições: a Uemg, com cerca de 5 mil alunos; a

Unimontes, com aproximadamente 10 mil alunos; a Escola de Governo da Fundação

João Pinheiro, com cerca de 300 alunos e claramente voltada para a formação de

gestores públicos; a Utramig e a Fundação Helena Antipoff, conjuntas, com

aproximadamente 1.700 alunos e mais focadas na formação de professores para o

ensino básico; e também a Academia de Polícia Militar, focada na formação de

oficiais. Essa não era, de fato, a realidade do Sistema Estadual de Ensino Superior de

Minas Gerais até março do ano passado. Quando falo Sistema Estadual de Ensino

Superior, é precisamente aquele ao qual se referiu o Prof. Jacques, que está sob a

supervisão e o controle do Conselho Estadual de Educação e da Secretaria de
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Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Mais precisamente, até setembro

último, o Sistema Estadual era integrado pelas seis IES anteriormente indicadas e

também por cerca de 90 instituições privadas de ensino, mantidas por 32 fundações

educacionais - eram 33, mas uma foi desativada - que, em conjunto, ofereciam

aproximadamente mil cursos com mais 140 mil alunos matriculados. Esse contigente

migrou para o sistema federal, o que nos dá bem a ideia do tamanho do sistema

estadual de educação superior, antes do julgamento da ADI 2.501 pelo Supremo

Tribunal Federal, que causou tanta ansiedade na comunidade acadêmica de Minas

Gerais. Apenas para referência, mencionarei que universidades são essas. Gostaria

de esclarecer que, além das seis IES públicas, o sistema estadual congregava ainda

seis universidades - Unifenas, Unipac, Fumec, Unit, Univas e Unincor -, sete centros

universitários - Unilavras, Unipam, Unis, Uniaraxa, Unec, Uninfor e Universitas - e

também um grande número de instituições de ensino isoladas, mantidas pelo

conjunto das 19 fundações educacionais listadas no “slide”. Vou dar-me o direito de

não ler todas elas, para não tomar muito tempo, mas elas estão projetadas, para que

vocês vejam quais são as outras 19 fundações educacionais que também integravam

o Sistema Estadual de Educação. Sem gastar em demasia o tempo que disponho,

apenas gostaria de lembrar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 2.501,

em 4/3/2008, declarou a inconstitucionalidade de parte do art. 82 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Mineira. Com isso, o STF

definiu uma questão que vinha se arrastando, desde 2001, quando foi dada a entrada

da ação de inconstitucionalidade. Ou seja, as instituições de ensino superior privadas,

que até então vinham integrando o sistema estadual, deveriam migrar-se para o

sistema federal. A expressão alcunhada foi exatamente “migrar”, porque, se foi

declarada a inconstitucionalidade, de fato elas já deveriam estar no sistema federal

desde a Constituição Mineira de 1989, que as transformou em fundações privadas e

garantiu que as instituições de ensino por elas mantidas continuariam sob a égide e o

controle do Sistema Estadual de Educação. Gostaria de informar que, desde a

publicação do acórdão, em 4/9/2008, a Sectes, em conjunto com o CEE, tem estado

em permanente contato com o MEC, intermediando a passagem dessas instituições

de ensino para o sistema federal. Posso assegurar a todos os presentes que, desde o
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início, a equipe da Secretaria de Ensino Superior - Sesu -, do MEC, se mostrou muito

sensível e receptível quanto às sabidas dificuldades e possíveis transtornos que essa

migração poderia trazer. Foi concedido prazo até 30 de abril último para que todas as

fundações providenciassem o credenciamento das IES por elas mantidas no sistema

eletrônico do MEC. Nos constantes e permanentes contatos que temos mantido com

a Sesu - o Sr. Octávio Elisio esteve na última segunda-feira novamente conversando

com o Paulo Wolkmer a respeito -, temos sido informados de que esse processo está

seguindo o seu curso normal.

Ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.501, o Supremo teve todo o

cuidado de garantir que nenhum prejuízo seria causado aos alunos matriculados

nessas instituições de ensino que migraram e de garantir também que todos os atos

então praticados seriam considerados válidos, para assegurar a normalidade dessa

transição. É importante retomar a questão mais genérica da inserção do ensino

superior na Sectes. A bem dizer, tem sido firme a posição do Secretário de que a

Secretaria não pode se restringir apenas ao sistema estadual de ensino como tal:

deve também ter como referência a questão mais ampla do ensino superior no

Estado de Minas Gerais, o que significa propor e desenvolver políticas públicas, tendo

em vista o conjunto das IES sediadas em Minas Gerais. Tanto é assim que,

terminada a etapa do acordo de resultados, a Sectes está revendo o seu

planejamento estratégico de longo prazo. Já está acertado que, entre as muitas

outras ações a serem redefinidas no novo mapa estratégico, tanto no que se refere à

ciência, à tecnologia e à inovação quanto no que diz respeito ao próprio ensino

superior, ele contemplará as diretrizes listadas no “slide” projetado. Permito-me fazer

a rápida leitura da projeção:

“Desenvolver ações para ampliar a oferta do ensino superior com qualidade;

ampliar a oferta de cursos superiores a distância; estimular a criação e o

fortalecimento de cursos de base tecnológica e profissionalizante; fortalecer a

pesquisa científica e tecnológica, os centros de excelência e a retenção de talentos;

buscar um ordenamento jurídico regulatório compatível com as características e

dinâmicas da área da ciência, tecnologia e inovação e ensino superior; e fortalecer a
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capacidade da gestão e articulação para impulsionar o Sistema Estadual de Ciência,

Tecnologia e Informação e Ensino Superior.”

Essas são apenas algumas diretrizes mais diretamente relacionadas ao ensino

superior. Isso não ficará registrado apenas no mapa estratégico, e não se trata

apenas de diretrizes abstratas. Já estão em desenvolvimento várias ações concretas,

tendo em vista essas diretrizes. Uma delas é o apoio à pós-gradução, focado nos

programas de especialização, mestrado e doutorado que têm conceito 6 e 7 garantido

na Capes. A ideia fundamental é permitir que o mestrado com conceito 7, com

inserção internacional, tenha condições de se manter nesse nível, mas também

possa ajudar o mestrado de nível 6 a galgar o nível 7, e o de nível 5 a

escalonadamente, galgar o 6 e, depois, passar para o 7. Se houvesse mais tempo,

apresentaria mais justificativas para esse ponto de vista, mas todos podem ver que

isso significa estimular a pesquisa de ponta no Estado de Minas Gerais.

Essas ações não se restringem ao sistema estadual; são direcionadas a todas as

universidades sediadas no Estado. Entretanto quem está se beneficiando são

exatamente as instituições localizadas fora do sistema estadual. A grande ênfase é

estimular o conhecimento novo. Uma das bases desse programa é o estímulo ao

conhecimento novo.

Temos também o Programa Mineiro de Capacitação Docente, cujo objetivo é

promover e apoiar parcerias interinstitucionais, na linha exposta pelo Prof. Jacques,

entre as IES sediadas no Estado, para a promoção e qualificação dos docentes;

estimular e apoiar a formação de docentes, sobretudo nesse primeiro momento, da

Uemg e da Unimontes, trabalhando para que sejam feitos acordos interinstitucionais,

em que universidades de ponta, principalmente federais, possam receber professores

dessas instituições, a fim de que concluam suas qualificações em mestrado e

doutorado. Consideramos esse um importantíssimo programa, que conta com

R$10.000.000,00: R$6.000.000,00 destinados pela Capes e R$4.000.000,00 pela

Fapemig.

O objetivo do programa Universidade Aberta do Estado de Minas Gerais -

UAEMinas - é o fomento à oferta de cursos superiores a distância por meio da

formação de um consórcio entre as universidades sediadas em Minas. Esse
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programa está em franca discussão. As sugestões serão muito bem-vindas. Estamos

na fase de escolher o local, além de selecionar e definir as universidades que estarão

envolvidas no UAE Minas, pela importância que tem assumido no País o ensino

superior a distância.

A formatação de um banco de dados sobre o ensino superior é fundamental. O

objetivo é organizar e sistematizar digitalmente os dados e informações sobre as IES

sediadas no Estado, traçando um perfil do ensino superior em Minas. Será,

sobretudo, um banco integrado e regionalizado, que está contando com a

colaboração da Capes, do Inep e do IGA de Minas. A ideia é que seja um banco de

dados efetivo, que permita todos os cruzamentos de dados não só em termos de

índices variáveis do ensino superior, mas também no que se refere a variáveis de

população, desenvolvimento regional e IDH. Por isso, o IGA também está envolvido.

Esse banco de dados está sendo considerado exemplar para todo o País. O Inep

colocou o seu banco de dados à disposição. Cogita-se se isso poderia ser copiado

para outros Estados, porque, se for implementado da forma como estão pretendendo,

será uma excelente contribuição para o ensino superior em Minas Gerais. As

negociações a respeito encontram-se em franca discussão.

Capacitação para cadeias produtivas: o objetivo é apoiar o desenvolvimento de

ações visando a formação, com qualidade, de recursos humanos especializados

voltados para demandas e necessidades do setor produtivo. Sinto não poder explicar

melhor essas ações, mas estão em discussão. A Secretaria assumiu a tarefa de

intermediar a formação de mão de obra qualificada no nível tecnológico e no nível do

mestrado, para o polo mínero-metalúrgico, para o polo aeronáutico, por meio de

convênio entre a Sedese e a Sectes, e para o polo de tecnologia de informação. O

objetivo é promover interação entre empresas, IES e centros de pesquisa, a fim de se

estimular o desenvolvimento do Estado.

Além disso, a Secretaria está vivamente empenhada em apoiar, naquilo que for

possível, as instituições estaduais de ensino superior, em particular a Unimontes e a

Uemg. É preciso reconhecer o esforço que essas universidades fazem para se

consolidarem. No caso da Uemg, o objetivo é apoiar, no que for possível, a
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consolidação de um curso de pós-graduação que seja reconhecido pelo Caps. Nesse

programa, estamos vivamente empenhados em apoiar a Uemg e a Unimontes.

Sr. Presidente, sinto ter ultrapassado o limite de tempo. Inicialmente, concederam-

me 20 minutos, mas V. Exa. foi constrangido a reduzir meu tempo para 15 minutos.

Desejo um bom trabalho para todos. Reforço a importância da realização deste

fórum. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

Palavras do Sr. Diogo de Oliveira Santos

Bom-dia a todos e a todas. Cumprimento os componentes da Mesa. Nós,

estudantes, temos a função de representar e de ajudar a construir políticas para o

ensino superior. Sem dúvida, este é um momento importante para expormos o que

acumulamos sobre a realidade da educação no dia a dia do movimento, nos debates,

em cada diretório central dos estudantes, em cada universidade. Nosso caso

específico é a rede estadual. É importante nos determos no ponto sobre o qual a

Assembleia Legislativa pode legislar. Temos nossas opiniões sobre o ensino federal.

É importante haver um diálogo da Secretaria de Ensino Superior com a rede federal,

mas, prioritariamente, ela tem que se dedicar a discutir, a elaborar e a planejar o que

deveria ser o sistema estadual de ensino superior.

O sistema atual é deficitário para o Estado de Minas Gerais: ele está entre os três

principais Estados do País, mas sua rede estadual está entre as menores do País.

Trouxe dados a esse respeito, mas o Prof. Jacques, da UFMG, já disse o número de

vagas disponibilizadas em Minas Gerais, na rede estadual, que é bem inferior à

média nacional. O nível de investimento desse Estado por estudante na rede

estadual, é cerca de 1/3 da média nacional. É uma rede cheia de complicações. A

Uemg, por exemplo, ainda possui câmpus que cobram mensalidades dos estudantes.

Há algumas fundações que estão deixando de cobrá-las. Não cobram mensalidades

em Belo Horizonte, mas o fazem em Divinópolis e em Ituiutaba, ou seja, é uma rede

estadual que não é gratuita em alguns lugares, apesar de ser de responsabilidade do

Estado. O plano deveria se debruçar sobre esse cenário.

Concordo também, sem sombra de dúvida, com os que disseram anteriormente que

falta no plano explícito para a sociedade um diagnóstico mais elaborado sobre essa
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realidade. Dados quantitativos e qualitativos sobre investimentos na educação -

dados oficiais - que estão no diagnóstico do plano demonstram que de fato existe

uma deficiência de investimentos. Minas está atrás da média nacional na rede

estadual. Isso talvez seja um dos principais gargalos sobre o qual o plano deveria

debruçar-se: o próprio investimento. Nas ações estratégicas e nas metas, não consta

nenhum tipo de previsão de reajuste orçamentário ou de aumento dos recursos, tanto

para o ensino quanto para a pesquisa e a extensão. Em nossa opinião, esse talvez

seja o primeiro grande problema de a gente conseguir realocar investimentos para

esse setor.

Outra questão importante que precisamos apreciar é o planejamento. Qual função

essas instituições devem exercer no Estado de Minas Gerais? As universidades

federais, de alguns anos para cá, voltaram a buscar um planejamento. Por exemplo,

por meio do projeto Reuni, estão aumentando as vagas nas universidades federais.

Para isso, elas foram obrigadas a aumentar os recursos a serem repassados pelo

MEC e estabelecer diretrizes, metas e prazos para serem executados. Isso coloca a

universidade em um sentido. Qual é o sentido da UFMG, da Universidade Federal de

Uberlândia e da de Juiz de Fora? É necessário estabelecer qual é de fato o papel da

universidade no sistema federal de ensino superior. Ainda falta, sem sobra de dúvida,

isso em Minas Gerais.

O Sistema Estadual de Ensino Superior é tratado em Minas Gerais - eu posso estar

aqui exagerando - como pró-forma. A Unimontes tem um papel importante no Norte

de Minas, mas apresenta muitos problemas que, ao longo dos anos, vêm-se

acumulando e não são resolvidos - a própria ação da Fapemig demonstra isso. Ela

tem uma relação mais próxima e direta com as universidades federais - e isso não é

errado -, mas não existe o planejamento de colocar as universidades estaduais

também no centro do Sistema de Ensino Superior de Minas Gerais. Não podemos

pensar, de forma alguma, que somente as universidades federais são suficientes nem

que Minas, por ter o maior número de universidades federais, poderia abdicar-se de

um sistema estadual de ensino superior. Precisamos das instituições para pensar os

dilemas da nossa sociedade e tentar resolver os problemas sociais, econômicos,

como, por exemplo, as desigualdades regionais. Podemos estabelecer um papel
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importante para as universidades estaduais. Ampliar o acesso ao ensino superior é

uma forma de aumentar a democracia e garantir que setores da sociedade excluídos

tenham uma perspectiva de vida, de profissão para diminuir as desigualdade

regionais. Esse pode ser um dos aspectos do planejamento estratégico do sistema

estadual.

A partir da própria fala da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,

podemos constatar que existe um planejamento estratégico que vem sendo

desenvolvido e atualizado. Parece que foi isso que eu captei. Eu poderia trazer aqui

uma proposta: já que não temos conhecimento de todo o plano estratégico do atual

Plano Decenal, pois está muito diluído, é preciso aprofundar o diagnóstico e o

planejamento. Esperamos que o planejamento que vem sendo elaborado seja

colocado no espaço público e debatido com a sociedade para podermos finalizar esse

projeto, esse planejamento estratégico. É positivo o anúncio de que ele está sendo

elaborado, mesmo porque faz dois anos e pouco que surgiu a Subsecretaria.

Para ter sucesso e se ligar diretamente às necessidades do Sistema Estadual do

Ensino Superior, o planejamento precisa ser levado ao diálogo com a sociedade, com

o movimento estudantil, com o movimento docente e com os professores da Uemg,

Unimontes e Fundação João Pinheiro, num espaço aberto. Sem sombra de dúvida,

isso seria uma demonstração de abertura para a construção da política pública de

educação superior no Estado de Minas Gerais. Deixo, então, para posterior avaliação

da Secretaria, a proposta de construirmos um espaço para essa discussão.

Tenho uma opinião divergente daqueles que discordam da decisão do STF de

retirar do Sistema Estadual de Ensino Superior as fundações privadas e migrá-las

para o sistema federal, ou seja, para o Conselho Nacional de Educação e para o

MEC. Na minha opinião, não podemos considerar essas instituições privadas como

parte do sistema estadual, nem contabilizar suas vagas como se fossem oferecidas

pelo sistema estadual. Isso não é possível. Temos de contar, em Minas, apenas com

as instituições públicas estaduais mantidas com o orçamento do governo do Estado.

Mais que isso, a decisão do STF faz um reparo muito importante. Em Minas Gerais,

havia o sério problema das instituições privadas terem sido abertas simplesmente

com a autorização do Conselho Estadual. Assim sendo, os diplomas de cursos que
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não eram reconhecidos pelo Conselho Nacional valiam apenas no Estado. Houve

casos de estudantes que nem sabiam disso quando ingressavam na universidade. A

imprensa, aliás, divulgou notícias a esse respeito. Em 2007, se não me engano, o

assunto teve grande repercussão no Estado. Foi, portanto, um reparo necessário.

Que bom que foi feito.

A nosso ver, o próprio Conselho Estadual de Educação precisa ser reformulado. Foi

aprovada, aliás, no final do ano passado, uma nova lei para compor o Conselho. É

necessário agora um decreto para definir que entidades e que organizações

participarão dele. É o momento de a sociedade exigir que, a partir de agora, se

componha o Conselho e que o decreto insira as unidades sindicais e o movimento

estudantil, dos professores, dos técnicos administrativos, das universidades estaduais

- Uemg e Unimontes - e de todos os setores que debatem cotidianamente a realidade

da educação superior em Minas Gerais. É uma forma de fortalecer o Conselho, dar-

lhe legitimidade, acompanhá-lo e fiscalizá-lo. Temos grande preocupação com o

Conselho Estadual de Educação, porque nosso desejo é que, dessa forma, ele

consiga servir à sociedade.

Entendemos quais são os principais gargalos. Recentemente, em fórum com os

DCEs de todo o Estado, a UNE aprovou um documento em que são apontadas as

medidas centrais para o Plano Decenal e em que se solicita à Secretaria que o

aprecie em seu planejamento estratégico. Sem sombra de dúvida, o mais importante

para nós é o investimento. O movimento estudantil de Minas Gerais julga necessário

duplicar, pelo menos, o investimento em ensino superior em Minas Gerais para,

assim, garantir uma política de assistência estudantil. Essa campanha é antiga na

Unimontes, universidade grande, que tem 10 mil estudantes. Uma política dessa

monta evitaria a evasão universitária e diminuiria as vagas ociosas. Montes Claros

está numa região que necessita muito mais de assistência do que o Triângulo Mineiro

e o Sul de Minas. Que se crie, então, uma política de assistência estudantil efetiva,

para garantir, na Unimontes, a entrada de estudantes dos setores menos favorecidos.

É importante conseguirmos a construção do câmpus da Uemg de Belo Horizonte;

proposta, aliás, discutida nos fóruns regionais. Levantamos a bandeira de que é

necessário um câmpus unificado para aquela universidade, reunindo, assim, todas as
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áreas de conhecimento. Isso garantirá a própria identidade da Uemg e a consolidará

como universidade do Estado de Minas Gerais.

Não podemos permitir mais essas unidades que cobram mensalidades. Essa é uma

questão central, se quisermos construir um sistema estadual que realmente contribua

com o Estado. Já temos uma quantidade imensa de universidades privadas, por isso

precisamos que as estaduais sejam gratuitas.

Entre as questões recentemente aprovadas, temos a necessidade de ampliar a

participação democrática nessas instituições, o que é fundamental para o seu

desenvolvimento interno e para o projeto pedagógico. É necessário averiguar para

onde vai cada investimento nessas instituições, o que significa ampliar o número de

cadeiras da comunidade acadêmica - para professores, estudantes e órgãos

deliberativos das instituições - e promover eleição para coordenação de curso e para

a reitoria. É necessário ampliar a democracia interna das instituições em todos os

sentidos.

Essas são algumas das bandeiras que a União Estadual dos Estudantes tem

levantado. É necessário, em Minas Gerais, ampliar o ensino superior, porque, para

um Estado como o nosso, a rede é insuficiente. Para isso, é necessária uma nova

postura do poder público de Minas Gerais em relação ao ensino superior. Temos que

transformar o ensino superior em política pública prioritária, como forma de

desenvolver o Estado, como forma de promover qualificação profissional e de

diversificar a plataforma econômica do Estado. Refiro-me à graduação, à pesquisa.

Esse fórum é fundamental para levantarmos as bandeiras e as prioridades da

sociedade para a Assembleia e para o Poder Executivo. É necessário que se tenha,

em Minas Gerais, um novo olhar sobre o papel do ensino superior; é necessário que

o ensino superior conte com um planejamento e esteja inserido no desenvolvimento

do Estado. No primeiro debate que fizemos e que abriu o fórum técnico, essa foi uma

das questões levantadas sobre a área da educação, não só no que se refere ao

ensino superior, mas a toda a rede de educação. Temos que pensar em qual

educação queremos em Minas Gerais e em qual rumo ela está tomando. Queremos

centros de referência no ensino básico? Queremos só essas poucas instituições da

rede estadual? É necessário um maior diálogo com a sociedade civil, são necessários
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mais investimentos, mais planejamentos estratégicos que prevejam investimento,

democracia, desenvolvimento do Estado, sanando os gargalos existentes no ensino

superior de Minas Gerais. Muito obrigado.

Palavras do Secretário Adjunto João Antônio Filocre Saraiva

Meus cumprimentos aos membros da Mesa e o meu bom-dia a todos. Faço esse

cumprimento geral em razão da escassez de tempo. Tinha preparado algumas

lâminas para projetar, mas vou preferir não usá-las porque não terei tempo

disponível.

Vou alterar um pouco o que havia planejado e falar sobre alguns aspectos mais

gerais e centrais. Há pouco mais de um mês, estive aqui conversando sobre esses

mesmos temas programados para hoje. Dei-me ao trabalho, o que é importante, de

ler todas as propostas de modificação apresentadas nas reuniões ocorridas no

interior do Estado. Com especial atenção, li as sugestões referentes aos temas que

serão abordados hoje. Fiquei feliz e impressionado com a qualidade das sugestões

apresentadas para aperfeiçoar o projeto do Plano Decenal de Educação. Os

Delegados presentes, que hoje à tarde discutirão as propostas nos grupos, têm um

material de boa qualidade e têm condições de apresentar à Assembleia Legislativa

um relatório com mudanças importantes e significativas no projeto em tramitação.

Aproveito para cumprimentar a Assembleia Legislativa pela iniciativa. Valeu a pena o

esforço. O resultado mostra que a Assembleia não pode, em nenhuma ocasião, agir

de outra maneira que não seja consultar permanentemente todos os setores da

sociedade envolvidos. O Plano Decenal não é do governo do Estado. É um plano da

sociedade de Minas Gerais e precisa expressar todos os desejos, necessidades e

expectativas da população em relação à educação para os próximos 10 anos. Pela

maneira como foi organizado o Plano, separando-se as sugestões relativas a metas e

ações estratégicas dos vários setores e níveis de ensino, a sociedade teve a

oportunidade de apresentar o que deseja para o futuro de cada um desses setores e

níveis, de expressar qual educação deseja para Minas Gerais daqui para frente. Se

esse projeto tivesse sido apresentado há 30 anos, as necessidades, as exigências da

sociedade seriam completamente diferentes. Naquela época, a questão central era o

acesso à escola, a universalização do ensino fundamental, a construção de escolas;
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enfim, o cenário era completamente diferente. A sociedade mudou, as necessidades

mudaram, tudo mudou. Esse Plano, com o projeto e as sugestões apresentadas pela

sociedade, será um instrumento orientador de como deve ser a educação para os

próximos 10 anos em Minas Gerais. Temos as demandas da sociedade em relação

aos ensinos fundamental, médio e superior; temos, enfim, o desenho-base do que a

sociedade deseja e sabemos todos os esforços que devem ser feitos pelos governos

estadual e municipais para que esse desenho não se frustre e para que se realize nos

próximos 10 anos. A parte do Plano Decenal que trata das demandas da sociedade

em relação aos vários níveis de educação é o núcleo central do projeto. É

fundamental. Ali está o desejo, o sonho, a expectativa, o que a sociedade deseja.

Essa parte central e fundamental não seria mais do que um sonho, caso não tivesse

a parte complementar, que está sendo discutida hoje, isto é, os meios para que tudo

isso se torne realidade. O Plano Decenal estaria incompleto se não contivesse os três

componentes em discussão nessa sessão. São eles professores, servidores,

profissionais qualificados e preparados para fazer esse desejo se tornar realidade em

Minas. Isso é fundamental. Um plano que não tratasse dessa questão se constituiria

apenas de declarações de intenções sem nenhuma possibilidade de viabilização

prática.

O componente do Plano Decenal relacionado à valorização e à formação de todos

os profissionais da educação é um pilar fundamental para que possamos ter a

expectativa de que esse não seja apenas um projeto de lei que ficará na gaveta e não

gerará consequências reais.

Outro aspecto do Plano Decenal que está sendo discutido hoje e se constitui pilar

fundamental é a colaboração entre todas as redes de ensino. No Estado, por suas

dimensões gigantescas, especialmente por sua diversidade, pelas grandes

desigualdades históricas que tem, é inviável que apenas um setor consiga resolver

todos os problemas. Nem o governo atual do Estado nem os próximos, isoladamente,

conseguirão resolver todos os problemas. Nenhum Município, isoladamente,

conseguirá resolver todos os seus problemas. É fundamental que haja um esforço

conjunto, uma colaboração muito próxima entre as várias redes de ensino para que

esse grande e complexo problema, que é a educação de Minas Gerais, tenha alguma
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chance de ser resolvido. É indispensável que os poderes públicos e todos os setores

sociais se irmanem nesse esforço conjunto e estabeleçam ações, políticas e

mecanismos de cobrança, acompanhamento e avaliação. Isso tudo tem de ser feito

por toda a sociedade. Esse esforço conjunto garantirá que esse Plano que está em

tramitação na Assembleia também não fique guardado em uma gaveta, mas gere

consequências.

Finalmente, outro pilar fundamental em debate hoje é o financiamento e a gestão.

Nada disso acontece se não existirem recursos adequados para viabilizar a educação

que se deseja. Qualidade não é algo que tem um preço único. Não se pode dizer que

qualidade se alcança quando se tem 1% do PIB aplicado em educação, ou 2%, ou

3%, ou 4%. Essa projeção não é automática. Os recursos devem ser adequados ao

projeto, geridos, aplicados, acompanhados e avaliados também de maneira

adequada. Não se trata apenas de investir mais recursos, mas de investir recursos

adequados, apropriados à qualidade da educação que se deseja. Além disso, esses

recursos devem ser aplicados e geridos de maneira apropriada e eficaz para que os

resultados apareçam.

Os três temas em debate, hoje, sobre os quais nos cabe falar, constituem aspectos

centrais da educação. Sem esses três pilares, o Plano Decenal não teria a

possibilidade de se tornar realidade e mudar a educação de Minas.

Sobre a valorização de todos os servidores, essa é uma questão central. Aliás,

considero esta a questão fundamental da educação. Sem pessoas preparadas para

realizar e tornar isso realidade, podemos esquecer tudo, porque nada vai acontecer.

A boa formação dos professores, diretores, especialistas, inspetores escolares e de

todos os membros do Conselho Estadual da Educação é fundamental para uma

atuação eficaz na área da educação. A questão central da educação em Minas está

relacionada à formação de seus profissionais. Não é uma questão só de titulação,

pois, pelo menos na rede estadual, em todos os níveis, mais de 90% dos professores

têm nível superior. Não é só um problema de titulação, mas de preparação adequada

desses profissionais. Ter o título não representa necessariamente uma garantia de

que essa pessoa esteja em condições de assumir uma escola ou entrar em uma sala

de aula e realizar o trabalho apropriado. Temos visto que mesmo pessoas tituladas
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deixam frustradas as crianças, os jovens e os pais. Embora tenham o título, não

reúnem condições para resolver os problemas que surgem. Essa questão é difícil

porque as Secretarias Municipais de Educação e a Secretaria Estadual de Educação

não são instituições de ensino superior, não formam os profissionais. Isso deve ser

realizado pelas instituições de ensino superior, pelas universidades e faculdades

instaladas em Minas Gerais. Temos percebido grande falta de sintonia entre os

programas de formação e as necessidades da educação pública em Minas.

Crianças e jovens de estratos sociais que não tinham a menor chance de entrar na

escola pública hoje estão lá dentro, mas os professores que já estavam lá não foram

preparados para lidar com eles, e os que estão em formação não estão sendo

formados para lidar com essa nova realidade da escola pública de Minas Gerais. As

instituições formadoras, que em Minas são mais de 300, não se prepararam ou não

se deram conta dessa mudança fundamental que ocorreu na escola em todo o Brasil,

especialmente em Minas Gerais. Essa falta de sintonia é um enorme problema. O

Estado já definiu, em seu plano de carreira, que a condição para alguém entrar na

área educacional é ter formação superior. Essa é uma exigência legal. A rede

estadual e as redes municipais trabalham com os profissionais formados pelas

instituições que estão aí, mas depois o Estado tem de gastar milhões de reais para

corrigir as deficiências na formação desses servidores. É claro que o Estado precisa

gastar R$50.000.000,00, R$100.000.000,00, R$150.000.000,00, mas não na

superação das deficiências, não no desenvolvimento profissional. O Estado tem de

dar um passo adiante, e não voltar para corrigir deficiências que muitos já trazem na

sua formação inicial. Nenhuma instituição, ao elaborar seu plano de formação de

professores ou de outros profissionais, procura as secretarias estaduais ou

municipais para saber quais são as necessidades. A rede pública tem 90% dos

alunos, mas nunca foi consultada para saber qual é o profissional, quais são as

competências, as habilidades e o conhecimento necessários.

A rede estadual tem uma definição de currículo para o ensino fundamental e médio,

mas a formação dos professores não leva em conta essas exigências, nem mesmo o

vestibular, que não é organizado considerando o que é ensinado para 90% dos

alunos. O programa do vestibular é feito sintonizado com as necessidades de 10%
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dos alunos da rede privada. Depois, falam que o aluno da rede pública saiu-se mal.

Claro. As opções feitas pelas instituições elegeram com conteúdos privilegiados

aqueles que estão na rede privada, e não aqueles que foram escolhidos

soberanamente pela rede pública de ensino de Minas Gerais. Essa falta de sintonia

precisa acabar. É preciso haver aproximação, mas, mesmo havendo essa

aproximação, faço uma crítica que já fiz antes, uma crítica à formação do profissional

da área de educação, especialmente dos professores: o modelo não é adequado. O

professor tem uma parte da sua formação em uma instituição, e outra numa

faculdade de educação. O professor de Matemática tem uma parte de sua formação

numa faculdade de Matemática; o professor de Física, numa faculdade de Física; o

de Química, na de Química; o de Biologia, na de Biologia. Depois, vão todos para

uma faculdade de Educação. Esse modelo não funciona. Não é assim no mundo

inteiro, e não precisa ser assim no Brasil.

Há muito tempo esse modelo tem sido criticado por não ser capaz de formar

pessoas em condições de entrar numa sala de aula e fazer um trabalho adequado. O

professor de Física não precisa ser físico; ele precisa ter formação em física

suficiente para formar seu aluno. Nem todos os nossos alunos serão físicos. Serão

cidadãos, pessoas que têm de resolver problemas do dia a dia, participar dos debates

que acontecem todos os dias. Eles não entrarão num laboratório. A formação é uma

questão central. E há uma dificuldade, porque a rede de ensino tem suas

necessidades, e as instituições têm sua autonomia. Então, não conseguimos

promover essa aproximação, estabelecer essa sintonia, essa colaboração. E a

colaboração não é só com as outras redes de ensino. A colaboração central,

fundamental, que trata do problema mais importante atualmente - a formação dos

profissionais na educação - não se fará de maneira adequada se não conseguirmos,

daqui para a frente, estabelecer uma relação e uma colaboração muito estreita com

todas as instituições formadoras. E elas têm de levar em conta que a realidade

educacional mudou, que as necessidades mudaram. As escolas precisam de um

profissional diferente, com competência diferente e com capacidade diferente para

fazer valer e implementar todas essas ações que estão sendo previstas no Plano

Decenal. Muito obrigado.
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Palavras da Sra. Antônia Vitória Soares Aranha

Bom-dia a todos e a todas. Saúdo os componentes da Mesa da Assembleia

Legislativa por esta iniciativa. Considero o Plano Decenal de Educação de vital

importância. Algumas questões que apresentarei são fruto de discussão do Fórum

Nacional de Diretores de Faculdades/Centros de Educação ou Equivalentes das

Universidades Públicas Brasileiras - Forumdir -, que tenho a honra de presidir. Do dia

9 ao dia 12/12/2008, reunimo-nos em Salvador, por demanda do próprio Ministério da

Educação, para discutir a questão da formação docente, em especial dos

profissionais da educação básica. Algumas questões têm abrangência nacional, mas

podemos fazer “links” de outras com a nossa situação aqui, no Estado de Minas

Gerais.

Nossa primeira constatação foi que a formação dos professores e a política

educacional, de uma maneira geral, não podem ser apenas uma política de governo,

têm de ser uma política de Estado. Para quê? Exatamente para que não tenhamos

tantos zigue-zagues nas esferas de governo. É preciso que tomemos medidas, com

bases muito sólidas, que façam avançar a educação no nosso país, assim como a

formação dos profissionais da educação básica.

Uma das questões, já abordada pelo Prof. João Filocre, que me antecedeu, diz

respeito à constatação de um grande distanciamento entre a academia ou os órgãos

formadores e a educação básica. Não quero me estender nisso, porque concordo

integralmente com o que ele disse. E, se esse diálogo não se estabelecer,

continuaremos a formar profissionais muito distantes das demandas que a educação

básica requer.

Outra questão para a qual chamaríamos a atenção: se é muito importante essa

formação docente para a educação básica, ela também não pode ser vista como uma

panaceia para todos os problemas educacionais. Ela tem sua amplitude, tem sua

envergadura, mas é preciso constatar que, ao lado de iniciativas referentes à

formação docente, é preciso iniciativas mais amplas, que dizem respeito à solução de

várias questões gerais na educação básica. Darei um exemplo concreto para vocês.

Nessa discussão, nós nos situamos, por exemplo, nas condições de trabalho dos

professores da educação básica. É absolutamente desumano ter de lecionar de
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manhã, de tarde e de noite porque o salário do professor é insuficiente. Como vamos

cobrar desses colegas que se preparem melhor, que avancem na sua formação, se

nem sequer têm tempo de ler um jornal diário, de se informar, e se, o que é mais

grave em determinadas regiões do país, não têm condições de comprar livros e

periódicos que os ajudem na sua formação. Eu diria que é fundamental atacarmos os

problemas gerais da educação e não fazermos da formação docente uma panaceia,

embora tenhamos consciência da sua importância.

Vejam um outro exemplo: uma das questões que nos parece garantir boa parte da

qualidade do ensino das universidades federais chama-se dedicação exclusiva dos

seus professores.

Como um professor ou uma professora da educação básica pode interferir mais na

realidade da sua escola se, muitas vezes, não tem sequer tempo de conhecer mais

profundamente os seus próprios colegas? É necessário que, ao lado de iniciativas

relacionadas à formação docente, haja iniciativas para alterar as condições do

trabalho docente.

Outra questão importante do ponto de vista das instituições formadoras é a

necessidade de fortalecer a licenciatura como espaço de construção de

conhecimentos e de efetiva articulação com a educação básica. Na minha

universidade, isso tem sido minimizado, mas ainda ocorre. É muito comum as

pessoas perguntarem: “você vai fazer bacharelado, vai formar-se como pesquisador,

ou fará licenciatura?”, como se a licenciatura também não fosse um campo de

investigação e de pesquisa absolutamente essencial. Temos de superar, de fato,

essa dicotomia, essa desvalorização da licenciatura nas instituições formadoras de

professores da educação básica. Na atuação das universidades - não

desconsiderando as ações governamentais -, é necessário defender a autonomia

universitária como algo essencial para iniciativas que garantam políticas mais

permanentes de formação docente.

Do ponto de vista das nossas agências de fomento, a área de ciências humanas, na

qual se inclui a educação, deve ter maior valorização. Infelizmente, isso ainda não

ocorre. Continua havendo certo privilégio das ciências exatas e tecnológicas em

detrimento das áreas pertencentes às ciências humanas. Há também uma
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desarticulação entre as licenciaturas de modo geral nas instituições de formação. É

mais ou menos aquilo que o Prof. Filocre disse, ou seja, há uma desarmonia entre

outras instituições ou unidades no interior da própria instituição formadora de

docentes e as faculdades de educação. Constantemente, somos obrigados a abrir

nossos espaços por meio de cotoveladas. Isso é muito ruim e humilhante. Temos de

nos conscientizar da necessidade de superar esse problema.

Quero fazer um alerta para todos, não só para Minas. É preciso ter cautela na

formação de professores em cursos de educação à distância. Não temos nada contra

a educação à distância, mas não podemos estigmatizá-la ou colocá-la como um

grande paradigma para a formação de docentes em massa. A nossa experiência

comprova que a educação à distância, se for benfeita, é cara. Queremos que os

nossos professores tenham uma boa formação. É preciso que haja a educação à

distância, mas temos de usá-la com cautela para que não seja mais uma panacéia na

solução dos problemas relativos à nossa formação docente. É com muita satisfação

que informamos que 90% dos professores de Minas já têm curso superior. Em outras

regiões do Brasil, a situação é muito complicada.

Por fim, quero tratar de uma questão que também considero importante: a formação

continuada dos professores. É peciso ficar claro que a formação docente pressupõe

um aprimoramento contínuo.

É fundamental analisarmos também a relação entre trabalho docente, formação

docente, formação continuada e instituições formativas. Primeiro, a atividade de

formação deve ser incorporada à carga horária do professor na escola, com a

consequente redução relativa de horas em salas de aula com alunos. Se quisermos

que os nossos professores tenham aprimoramento contínuo, é preciso que isso esteja

previsto em sua carga horária. A formação não pode ser algo a mais para o professor

fazer, mas precisa ser algo incorporado à sua atividade docente. Segundo, o

desenvolvimento da educação deve dar-se com estabelecimento de parcerias, por

meio da constituição de redes cooperativas formadas por equipes cujos membros

pertençam às três instituições envolvidas no processo formativo: escolas das redes

públicas, secretarias de ensino e IES. De forma muito simples, afirmo que também é

preciso que nós, profissionais das IES, responsáveis pela formação docente,
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desçamos do pedestal, do salto alto. Isso significa que não apenas nós - às vezes,

até dominamos menos - temos consciência das necessidades da educação e domínio

da sistematização de conhecimentos necessária para lidar com a realidade. Essa

parceria, a rede colaborativa, tem de partir desse pressuposto. Todas as três

instâncias devem dialogar em igualdade de condições. Não podemos partir do

pressuposto de que nós, que estamos na academia, dominamos a realidade, temos

as alternativas. Se fosse assim, as coisas estariam num estágio muito superior.

Precisamos descer do pedestal, dialogar com as redes e reconhecer os nossos

colegas da educação básica como sujeitos e construtores do conhecimento, como

formadores, tanto como nós. Terceiro, é necessário que as atividades formativas

sejam desenvolvidas no local de trabalho. A nossa criatividade tem de ser colocada à

prova para conseguirmos fazer isso. Quarto, o professor da educação básica, como

disse, deve ser visto como formador colaborador. Analisamos muito a experiência

inicial do Pibid, programa voltado às instituições federais de ensino superior de

estímulo à docência. Considero-o muito interessante. Em nossa instituição, estamos

muito envolvidos com esse programa, que parte do pressuposto de que o nosso

aluno da licenciatura será acompanhado, em determinadas escolas, pelo professor da

educação básica. Esse diálogo é muito interessante. Às vezes, em relação à política

de Estado, à política governamental, o equilíbrio ainda é pequeno para que as ideias

possam fincar raízes. Infelizmente, tivemos um problema seriíssimo com o Pibid.

Espero que, agora, consigamos resolvê-lo. Para vocês terem uma ideia, nossos

professores da educação básica e da educação superior, há mais de quatro meses,

não recebiam o valor referente a essas bolsas, inclusive os nossos alunos da

licenciatura.

Como o meu tempo está esgotado, encerro ressaltando a importância de

reconhecermos os professores da educação básica como sujeitos do conhecimento.

Reforço que a formação em serviço ou continuada deve se dar em estreita sintonia

com as secretarias de ensino, com as IES e com os colegas da educação básica.

Obrigada.
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Palavras do Sr. Heleno Araújo Filho

Bom-dia a todos. Recebam os cumprimentos da direção da CNTE e da direção do

Sind-UTE de Minas Gerais. Neste espaço importante de debate sobre educação, foi-

me passada a tarefa de trazer algumas reflexões quanto à perspectiva dos

trabalhadores em educação sobre o Plano Decenal de Educação de Minas Gerais. As

reflexões que apresentamos aqui são fruto de uma luta histórica da classe,

especialmente dos trabalhadores e trabalhadoras em educação, com o objetivo de

garantir a qualidade social da educação básica e superior. Logo mais, nos trabalhos

de grupo, teremos condições de fazer as alterações necessárias no projeto de lei:

alterá-lo para melhor, a fim de construí-lo de forma coletiva e, com base nessa

construção coletiva, fazer o controle social, a cobrança, o acompanhamento da sua

plena execução. Não adianta nos concentrarmos só na teoria, só no papel; é preciso

que apliquemos tudo na prática, no nosso local de trabalho.

Começo falando sobre a formação inicial. Apresento as motivações que o texto traz

quanto à formação inicial a distância, mesmo tentando justificar o porquê dela: locais

de difícil acesso, poucas possibilidades de oferecer disciplinas? Pelo nosso

entendimento, esses argumentos não justificam um processo de formação a distância

para professores, educadores, profissionais da educação. Vivemos uma situação

muito complicada no País, cujas taxas de criminalidade são altas. Precisamos estar

mais presentes, com seres humanos cuidando de seres humanos, um cuidando do

outro. Realizar um processo a distância poderá formar um profissional frio, sem a

capacidade de olhar no olho do outro para cuidar.

Chamo a atenção para esse ponto, a fim de que o grupo altere o que está

estabelecido no projeto de lei. Relativamente à formação continuada, o foco do

projeto de lei é a disciplina, a área específica de formação. O conjunto dos

trabalhadores considera necessário ampliar a ideia da formação continuada. Não é

levada em conta no projeto de lei a formação continuada no local de trabalho através

das relações interpessoais. Não é considerada a questão da organização da

comunidade escolar através das entidades que organizam cada segmento que atua

na escola. É preciso que o projeto de lei amplie a perspectiva da formação

continuada, abrangendo não apenas a área específica do profissional, mas pensando
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também a escola como um todo, a comunidade escolar. Temos capacidade de

apresentar propostas que melhorem esse texto. A formação tem de estar conjugada

com a valorização profissional, não pode vir separada dessa questão. Quando se fala

em formação, tem de haver a perspectiva de progressão funcional, de avanço na

carreira e tem de haver ligação aos indicadores, para alcançar a qualidade social da

educação.

Destaco a questão do salário digno do profissional da educação. Há uma

deficiência enorme de salário no País. A Lei do Piso, aprovada no Congresso

Nacional, estabeleceu um valor que ainda não significa para nós salário digno. Aquele

valor foi negociado e recebeu a anuência do Congresso Nacional, de todos os

partidos políticos. Foram realizadas 17 audiências no País, com a presença de

Secretários Estaduais e Municipais de Educação, de trabalhadores e de outras

entidades. Foi necessário um ano e dois meses em discussões sobre a Lei do Piso.

Aprovada e sancionada pelo governo Lula, os Governadores e Prefeitos já a estão

questionando, não querem aplicá-la. O governo federal, os governos estaduais e

municipais estão desaprendendo a fazer interpretação de texto. A Lei do Piso é clara.

Ela aponta o valor de R$950,00 e define o conceito de piso: valor abaixo do qual a

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão pagar como

vencimento inicial. Essa interpretação equivocada de que por 20 horas se pagam

R$475,00 é um absurdo, pois a lei também menciona que a jornada máxima é de 40

horas. Não está escrito que esse valor é pago por 40 horas, mas por, no máximo, 40

horas. E, se existe a previsão de um valor abaixo do qual ninguém pode pagar, não

podemos aceitar essa interpretação equivocada de que, por 20 horas, tem de ser

paga a metade do valor. Ora, se R$950,00 não conferem dignidade à nossa

profissão, R$475,00 é um absurdo. Não dá para aceitar esses valores.

A lei é clara quando dispõe que o piso é reajustado em janeiro de cada ano, a partir

de janeiro de 2009. Está escrito isso na norma, mas os governos insistem em falar do

piso de R$950,00, que não mais procede, porque também se estabelece o percentual

que corrigirá a Lei do Piso, e o governo está desconsiderando isso. Então, o valor de

referência é R$1.132,40 e está sendo desconsiderado. Temos de discutir esse

aspecto na formulação de estratégias e metas para a educação no futuro.
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Não vou discorrer sobre a questão das condições de trabalho, porque não é

preciso. O Sindicato fez um belíssimo trabalho em defesa da educação pública - com

certeza, todos receberam o material. Está aqui a revista dos 30 anos do Sindicato

com as fotos e depoimentos de trabalhadores e estudantes, revelando o cenário da

educação em Minas Gerais, que precisamos mudar, e é para isso que estamos

realizando este debate.

Quanto à questão da carreira, é importante que o plano de cargos e carreira

considere o processo de formação e as condições para a progressão funcional. Isso

equivale a aumentar o salário ao longo do processo de formação, do tempo de

serviço e da progressão pelo desempenho. Devemos fazer com que os governos não

fiquem só falando, mas apliquem as leis existentes. O plano de cargos e carreira

daqui e de tantos outros Estados e Municípios é descumprido no momento de aplicar

o desenvolvimento na carreira. A jornada de trabalho também precisa existir como

elemento de valorização dos profissionais, e deve haver a perspectiva de uma

jornada única e exclusiva. A professora acabou de nos dizer isso: trabalhar de

manhã, de tarde e de noite não dá nenhuma possibilidade de construir uma educação

diferente. Então, deve haver uma jornada exclusiva, específica e um salário digno

para garantir esse avanço. Assim os trabalhadores serão valorizados como sujeitos

formuladores de propostas e não como meros executores de propostas feitas por

algumas poucas cabeças, que pensam que é assim que deve ser aplicada a política

educacional. Então, para que o Plano Decenal tenha condições de garantir a

valorização dos profissionais de educação, estes devem ser considerados como

elementos formuladores, sujeitos que estão construindo a política e, ao fazer isso,

com certeza, terão facilidade na sua execução.

É importante destacar no projeto a preocupação que levantamos com relação ao

que está escrito sobre a formulação do Sistema de Certificação Ocupacional. O que é

isso? O que o governo está propondo? Certificar os profissionais que já foram

aprovados nas suas faculdades e universidades? Com certeza, eles têm deficiências

na sua formação inicial, mas também é dever do Estado cuidar disso. Para melhorá-

la, em 1994, foi assinado um pacto pela valorização do magistério, que tratava da

formação inicial, mas ele foi descumprido pelos governos e pelo Estado brasileiro.
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Então, nessa perspectiva, há uma insistência muito grande, aqui e no Congresso

Nacional, de querer fazer certificação dos professores e profissionais da educação.

Essa certificação consistiria em fazer um Enem, uma prova, um teste, como se esses

instrumentos fossem mudar a realidade da educação. Há um equívoco muito grande,

porque esses instrumentos não mudarão a realidade da educação. Na verdade, para

mudar esse quadro, são necessários mais recursos, mais financiamentos, além da

aplicação de políticas decentes. Ainda no aspecto da valorização profissional,

destaco, na nossa reflexão, a parte que fala dos contratos temporários. Falam que,

daqui a 10 anos, vamos diminuir os contratos temporários em 80%. Chamo a atenção

para a informação de que o Conselho Nacional de Educação aprovou as diretrizes de

carreira e, nelas, determinou que o máximo de professores em regime de contrato

temporário, em cada rede, que se pode ter é 10%. Então, existe essa diretriz

aprovada no Conselho, e estamos esperando a homologação do Ministro da

Educação. Já aqui, apontam, no máximo, 20%. É necessária uma correção nesse

processo para podermos discutir o que está sendo estabelecido na esfera nacional.

O projeto de lei, o Plano Decenal de Educação, precisa nos dar minimamente uma

perspectiva de execução. Do jeito que ele está formulado, isso não existe. Comentei

aqui que achei muito tímidas as propostas apresentadas no item financiamento, para

não dizer que elas são inexistentes. Aliás, são inexistentes porque se tratou de um

ponto na estratégia: tirar o aposentando da folha dos 25%. O projeto só trata disso.

Na parte que trata de financiamento, não há nenhuma proposta indicando a

perspectiva de avançarmos no financiamento da educação.

Foi apontada pelos grupos ou trabalhos nas regionais a necessidade de ampliar a

folha além dos 25%, mas penso que precisamos melhorar esse texto, dando a

perspectiva de até onde queremos chegar. Se, de forma transparente, correta e

integral o Estado e os Municípios aplicam os 25% e, mesmo assim, não dão conta da

demanda, então precisamos ampliar esse valor para 30% ou 35%, ou seja, o

necessário para avançarmos, e isso dever ser apontado no texto do projeto de lei, até

porque há um acordo para a introdução desse item. Dizem que investir na educação

é um direito do cidadão e da cidadã e que é uma questão de cidadania, mas

depositam a esperança no Fundeb, para que desenvolva um projeto nacional de
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desenvolvimento. Pensam na educação como uma política nacional de

desenvolvimento, como direito e como uma questão de cidadania. Se isso é verdade,

por que nada aponta para um aumento de recursos ou de financiamentos para a

execução das propostas? Está escrito que todas as ações estratégicas e todas as

metas estão à mercê da disponibilidade financeira. Se sobrar verba, fazem; se não,

não fazem. Se se trata de estratégia e de prioridade, temos de contar com recursos

de outras fontes para garantir esse investimento.

Na gestão democrática, é importante que, na introdução do texto, conste que isso

não é somente dever do poder público, mas um direito conquistado pelos nossos

movimentos. Isso é belíssimo, mas precisamos ampliar, no texto, a questão da

decisão democrática na escola, na rede e no sistema. Chamo a atenção para isso,

porque o texto também trabalha a perspectiva de harmonização dos currículos, dos

programas, dos calendários e dos documentos. Isso gera o risco de se fazer tudo

igual em Minas Gerais, ou seja, o que for aplicado na Capital será também aplicado

em qualquer parte do Estado, sem que sejam levadas em conta a cultura e a

realidade local. Como ficará essa questão? Temos de cuidar disso também para que

seja respeitada a autonomia da escola garantida na LDB em seu processo de

construção.

Por último, no que diz respeito à cooperação entre os sistemas, fala-se de cedência

de prédios, de estrutura e de material, mas não se fala de remoção de pessoas. As

diretrizes de carreira cuidam disso. Elas foram aprovadas no CNE e apontam a

possibilidade de, entre os entes federados, haver a remoção para garantir a

permanência do estudante e do profissional na escola. É bom resgatar esse elemento

das diretrizes para podermos acrescentá-lo ao projeto de lei.

Essas são as considerações que apresentamos para contribuir com o debate.

Agradeço a atenção de todos e de todas.

O Sr. Presidente - Agradecemos as palavras do Sr. Heleno Araújo Filho. Na

oportunidade, transmito o convite formulado pela comissão organizadora da

Conferência Estadual de Educação de Minas Gerais, que será a preparatória para a

Conferência Nacional de Educação a ser realizada em 2010. Essa comissão

organizadora convida os gestores, os profissionais da educação, os pais, os alunos e
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os movimentos sociais para a cerimônia de lançamento da Conferência Estadual de

Educação de Minas Gerais, a ser realizada no dia 19/5/2009, às 14h30min, no Teatro

da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, sob a coordenação da

Undime. Todos estão convidados. Com a palavra, o Sr. Gilson Reis.

Palavras do Sr. Gilson Reis

Bom-dia, companheiros da Mesa, militantes da educação presentes neste Plenário

e telespectadores da TV Assembleia que acompanham este debate em todo o Estado

de Minas Gerais.

Gostaria de falar da importância desses três dias de debate nesta Casa. Estranhei a

reduzida presença de Deputados entre nós. Penso que deveriam estar presentes os

77 Deputados desta Casa, porque, em última instância, votarão essa proposta.

Filocre, não estamos agregando, mas mudando, reestruturando o Plano Decenal, sob

uma nova concepção, sob uma nova vertente de ideias que está sendo construída em

Minas Gerais, ao longo desses últimos quatro meses. Espero que os Deputados

fiquem atentos ao que as várias organizações de Minas construíram como proposta a

esse Plano Decenal de Educação. Esse é o primeiro registro que gostaria de fazer.

Em segundo lugar, quero enaltecer os militantes de vários movimentos que, ao

longo desses quatro meses, discutiram, debateram, nas oito regiões de Minas Gerais,

com mais de 2 mil pessoas, esse Plano Decenal. O movimento Educação que temos,

educação que queremos, com certeza, criou possibilidades para debatermos a

educação de Minas Gerais, que era muito consolidada na propaganda oficial. Agora a

desnudamos e demonstramos a educação que temos, uma educação que necessita,

cada vez mais, de investimentos e de políticas públicas que garantam sua qualidade.

Demonstramos que a nossa educação está no CTI, está falida. É necessário o

esforço de toda a sociedade para que possamos construir a educação que queremos

no Estado.

Abordarei questões relacionadas ao ensino superior. Considero esse um debate

fundamental para o Plano Decenal e para a estruturação da educação que queremos

em Minas Gerais. Antes de entrar no mérito da discussão em torno do ensino

superior, penso que devemos refletir sobre dois aspectos muito importantes. Em

primeiro lugar, devemos discutir educação sob um novo modelo de Estado, e não sob
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o modelo de Estado que herdamos a partir dos anos 80: um Estado liberal, que

diminuiu investimentos de políticas públicas em saúde, educação e segurança; um

Estado que diminuiu a capacidade de valorizar seus profissionais em todas as áreas,

implantando políticas de arrochos salariais permanentes, além da falta de uma

política clara para construir novas perspectivas para a educação em Minas Gerais e

no Brasil. Se não fizermos esse debate sobre o Estado que temos e o Estado que

queremos, continuaremos reproduzindo o que vem sendo feito ao longo do último

período, ou seja, um Estado que é mínimo para os trabalhadores, mínimo para o

povo, mínimo para políticas sociais e máximo para o capital financeiro, máximo para

as grandes empresas, máximo para as grandes propriedades rurais.

Estou dizendo isso porque, por exemplo, o governo de Minas alega não possuir

dinheiro para investir em educação, em saúde, mas 13% do orçamento do Estado é

usado para rolarem a dívida pública mineira com a União. Continuaremos a financiar

o sistema financeiro brasileiro e internacional retirando dinheiro de políticas públicas a

fim de repassá-lo a uma minoria de banqueiros e investidores internacionais?

Devemos discutir isso.

A segunda questão que devemos discutir e que envolve o ensino superior é: por

que estamos querendo uma universidade para Minas Gerais? Por que criticamos a

Uemg? Como foi dito aqui, ela é mínima, ou seja, somente 2,9% dos alunos do

Estado frequentam escola pública estadual. Por que queremos expandir a escola

pública universitária em nosso Estado? Porque não podemos compreender que, em

Minas Gerais, que é o segundo Estado da Federação brasileira, dos dez principais

produtos exportados, nove são produtos primários relacionados ao minério ou à

agricultura. Como podemos pensar num Estado que se desenvolve, que cria

condições históricas para produzir ciência e tecnologia para disputar essa nova

ordem internacional que se consolida na química fina, na genética, na informação, na

TI e em vários outros ramos? Que Estado estamos construindo para o futuro se

Minas não investe nada em educação superior? O que estamos projetando para o

futuro? É mais soja? É mais minério para arrebentar nossas terras, para poluir nossos

rios, ou discutiremos a tecnologia e a ciência? Queremos mudar o perfil desse Estado

e, para isso, precisamos de uma universidade pública que garanta o ensino, a
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pesquisa e a extensão e dê qualidade aos seus profissionais para que possam

desenvolver projetos pedagógicos e científicos. É disso que estamos falando. Se não

falarmos da importância da universidade e da importância de se mudar o caráter

desse Estado, podemos discutir durante muito tempo, mas não conseguiremos

aplicar aquilo que definimos como proposta para o Plano Decenal. Dito isso, temos

que discutir o problema do investimento.

Companheiros do Sindifisco estadual, ligados ao setor de levantamento de

investimentos no Estado, estão avaliando se o governo gasta mesmo 25% do

orçamento com educação, conforme afirma. Estamos investigando isso. Queremos

saber se os 25% aplicados pelo governo de Minas Gerais chegam na ponta da

educação ou se perdem no meio do caminho devido à corrupção e aos desvios.

Enfim, sabemos como funciona a estrutura política deste país. Queremos saber se

estão sendo garantidos os 25% e para onde estão indo. Se chegarmos à conclusão

de que esses 25% estão chegando à educação, ainda assim consideraremos muito

pouco, porque é preciso mais investimento. Não é despesa, como muitos pensam. O

próprio governo atual de Minas considera que aplicar dinheiro em educação é uma

despesa, não é um investimento. Para termos uma educação superior de qualidade, é

preciso dar condições de trabalho aos funcionários da Uemg, que estão em

movimento contra a política do governo de Minas Gerais em relação às suas

condições de trabalho. Em primeiro lugar, é preciso consolidar a Uemg que temos.

Em segundo lugar, é preciso ampliar essa Uemg para o Estado de Minas Gerais. É

preciso mais do que formar professores para dar conta da educação básica em nosso

Estado, temos que criar cientistas e pessoas preparadas para construir uma nova

concepção de Estado, um novo Estado. Sem isso, não faremos milagres. É preciso

dinheiro e investimento. No Plano Decenal, propomos que Minas Gerais invista mais

5% do orçamento na educação para garantir uma universidade pública gratuita de

qualidade no Estado de Minas Gerais.

A segunda questão importante a ser debatida nesse processo é o projeto da Uemg

construído ao longo do último período. Como foi dito, houve a inclusão de várias

fundações, 32 ou 33. No ano passado, isso foi resolvido pelo Supremo Tribunal

Federal, porque, em tese, existia uma fraude, pois a escola não era pública, era paga.
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Então, colocou-se tudo num guarda-chuva único para garantir que as fundações,

cujos principais representantes estavam no Conselho Estadual de Educação,

organizassem a expansão dessa universidade que não sofria controle da estrutura

federal.

O Conselho Estadual foi presidido por Presidentes de fundações e liberava a

criação de cursos superiores no Estado de Minas Gerais todo, sem nenhum controle.

No sindicato de Minas Gerais, recebemos denúncias de cursos que foram aprovados

pelo Conselho Estadual de Educação. Entretanto, há dezenas de cursos que não

passaram sequer pelo Conselho Estadual de Educação, para os quais não houve

nenhum tipo de fiscalização. É preciso discutir essa situação.

Quando abrimos, por exemplo, o “site” da Uemg, vemos que as associadas ainda

continuam lá. Peço à Uemg ou ao próprio Estado que retire essa relação do “site”. O

STF determinou a retirada dessa relação da página da Uemg. E não é possível que o

Líder do Governo na Assembleia Legislativa apresente o Projeto de Lei nº 3.229,

estabelecendo o retorno para o interior da Uemg dessas seis fundações que foram

excluídas por lei, com determinação do Supremo. Estão tentando novamente

desrespeitar o Judiciário brasileiro ao quererem incorporar como associadas à Uemg

essas universidades, para continuar locupletando a sua expansão e a sua

concorrência no interior.

Mais que isso, Filocre, temos de discutir essa situação com o Estado. As fundações

que nesse período migraram para a estrutura da Uemg tiveram agora de migrar para

o MEC, e isso em um setor da educação - somos da rede privada - que é altamente

competitivo e mercantilizado e no qual o que importa é o lucro da escola privada, a

mercantilização em última instância. Entre essas fundações - algumas, aliás, com

muita qualidade -, por exemplo, há a Fundac, que durante 44 anos dirigiu o Uni-BH.

Essa universidade é um patrimônio da cidade, mas foi entregue para o capital de fora

- parece que americano -, para uma tal de Anima, que agora está querendo comprar

tudo e transformar as fundações em objeto de mercantilização da educação. Se o

Estado, durante mais de 20 anos, permitiu que elas ficassem sob o seu guarda-

chuva, Filocre, penso que o Estado agora tem a responsabilidade de discutir o que

faremos com elas. Essas fundações receberam dinheiro público ao longo dos últimos
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20 anos. Quero saber agora para quem ficará o patrimônio e a estrutura delas? Ficará

para o capital privado que veio para mercantilizar a educação? Ou o Estado abrirá um

debate para discutir o que faremos com essas fundações? Companheiros e

companheiras, no Plano Decenal, não há nada que trate disso. Então, é necessário

começarmos a discutir essa questão.

Quando consideramos o Plano Decenal de Educação no que diz respeito ao ensino

superior, eu diria que, mais que insuficiente, é quase nada. Há uma falta de

compromisso completa da proposta encaminhada com a formulação de uma política

de educação de ensino superior. Não vou lê-la, porque não há tempo - e a

debateremos no período da tarde -, mas, por exemplo, a meta de expansão proposta

é de 40% nos próximos 5 anos e de 60% nos próximos 10 anos. Se considerarmos o

item 2.7 da proposta, que trata da representação do ensino estadual no setor de

ensino superior, o aumento de 40% não representa 1% de crescimento do ensino

superior em Minas Gerais. Em um Estado do tamanho do nosso, isso é quase nada.

Mesmo para as metas propostas pelo Plano Decenal, isso é completamente

insuficiente para o que estamos discutindo.

Professores e professoras, militantes, essa causa é uma das mais nobres que

podemos ter na vida: a luta por uma educação de qualidade, pública, laica, calcada

não na perspectiva de focalização, mas de universalização; uma educação que

garanta qualidade, acesso e permanência; enfim, uma educação cujas políticas não

estejam voltadas para um Estado liberal, mas para um Estado republicano; uma

educação voltada não para políticas de choques de gestão, mas para políticas de

choques de inclusão.

É isso o que estamos discutindo neste seminário, para, ao final de três dias,

construirmos um projeto de educação, um plano decenal que não seja do governo de

Minas, mas do Estado de Minas. Esperamos que os 77 Deputados garantam a

aprovação do projeto assim que chegar a esta Casa. Quando for convocado o debate

em torno do Plano Decenal, precisamos lotar essas galerias e exigir que aquilo que

discutimos e propusemos para a construção do Plano Decenal seja garantido na

prática.
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Em nome do Sinpro de Minas Gerais, afirmo que estamos no caminho certo.

Fortaleçamos, então, o movimento Educação que temos, educação que queremos e,

com certeza, construiremos um plano de Estado que garantirá uma educação pública

de qualidade.

Está circulando entre nós o manifesto dos professores da Uemg. Peço que todos o

leiam para saber como têm sido tratados os professores, os funcionários e os

estudantes da Uemg. É necessário fazer um grande movimento para denunciarmos a

política de governo praticada pelo Estado na Uemg e construirmos essa universidade

tão importante para o desenvolvimento de Minas e do seu povo. Muito obrigado.

Palavras da Sra. Suely Duque Rodarte

Bom-dia a todos e a todas. Reafirmo nossa admiração e nosso respeito pelo

Deputado Carlin Moura e pela ex-Deputada Elisa Costa, atual Prefeita de Governador

Valadares, pela brilhante iniciativa deste seminário, e cumprimento a Deputada Maria

Lúcia Mendonça por estar à frente do movimento. Na pessoa da Profa. Antônia,

cumprimento os componentes da Mesa e, na pessoa do amigo Clodoaldo, saúdo os

educadores, meus colegas de segmento, que estão presentes no Plenário. Farei uma

inversão na minha fala, começando com a conclusão a que desejo chegar. É que,

quando a campainha toca, fico totalmente desorientada. Portanto, começarei

concluindo.

Se conseguirmos que o Plano Decenal cumpra as palavras da Profa. Antônia, do

Gílson, do Heleno, do Diogo e, em muitos aspectos, do Prof. Filocre, teremos dado

um enorme passo no que diz respeito à educação em Minas Gerais. Foram todos

muito assertivos em suas observações. Vemos a educação como um todo, mas cada

um está inserido em determinado segmento, com o qual estamos especificamente

preocupados. Assim sendo, o foco da União Nacional dos Dirigentes Municipais de

Educação, que trabalha diretamente com os Municípios, é a educação infantil. Temos

enorme preocupação com a educação infantil.

Não chegaremos ao ensino superior sem ter qualidade na educação infantil e sem

universalizá-la. É provado por pesquisas que a criança que frequenta creches tem

mais sucesso na vida social, na vida financeira, além de apresentar uma participação

ativa na sociedade. Temos que nos lembrar de incorporar o direito da mãe
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trabalhadora ao direito da criança de ter uma educação infantil de qualidade. Hoje

não existem mais mulheres em casa, aquelas mães que tivemos; as mulheres saem

para conquistar sua vida profissional. Portanto, a educação infantil garante à criança

o seu desenvolvimento e à mãe, o direito de ser a trabalhadora que toda mulher é

hoje neste país.

Não há como fazer educação com dignidade e competência se não houver planos

de cargos e salários. Superamos a fase em que o professor era o abnegado. O

professor é profissional e, como todo profissional, tem que ter remuneração digna,

condizente. Não vemos nenhum profissional de sucesso que não esteja empenhado

numa formação contínua. A formação continuada dos professores tem que acontecer

com qualidade. Estou vendo professores virem para o Pró-Letramento com recursos

próprios porque os Municípios não dispõem de transporte nem de recursos para isso.

É necessário garantir que o professor tenha condições de fazer esse

aperfeiçoamento.

A outra situação é a democratização da escola, a sua autonomia. Temos que fixar

esses pontos no Plano Decenal. Os dirigentes municipais de educação têm que fazer

cumprir a lei. Conversei com o Gílson e perguntei se 25% eram insuficientes. Às

vezes não, mas a educação, em muitos lugares, é uma porta de entrada e saída para

socorrer um governo municipal em todos os aspectos. Portanto, tem que legitimar

mesmo. O dirigente municipal de educação, que chamamos de Secretário, tem que

ser o gestor, porque, sendo o responsável pela assinatura dos cheques, vai pensar

muito no que será feito com o dinheiro da educação. É necessário dar ao dirigente

municipal da educação a gestão financeira da educação porque até então ele está lá

assinando os cheques e os gastos por outras competências.

A outra parte de grande importância é o fato de nós, dos segmentos sociais,

estarmos dialogando, conversando, buscando o entendimento para a melhoria. Os

Municípios precisam que todos os conselhos sejam normatizados para que a

sociedade se sinta corresponsável e acompanhe o desenvolvimento da educação. O

Presidente do conselho não pode ser do Executivo, mas, em vários lugares de Minas,

temos encontrado isso na área municipal, e ninguém verifica. Se queremos que a

sociedade atue na educação que queremos ter, é preciso fazer constar a
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necessidade de normatizar os conselhos, seja da merenda, seja do transporte, seja

outro qualquer, dando prioridade ao Conselho Municipal de Educação.

O Filocre falou a respeito da gestão financeira, mas a gestão é financeira para ser

eficaz? Concordo com o Filocre quando ele diz que não se faz gestão sem

financiamento, mas o sistema de colaboração entre os entes federados tem que ser

respeitado. Quando se fala em educação infantil, vemos que Minas Gerais tem

apenas 1 milhão de crianças atendidas. Isso acontece porque os Municípios são

pequenos e não têm condições de arcar com a educação infantil. Portanto, a gestão

tem que ser da obrigatoriedade do cumprimento, não pode ficar só no papel.

Se o sistema de colaboração for seguido, vamos ter educação de qualidade. Se

tivermos os conselhos ativos, o dinheiro público seguirá o rumo certo, como

mencionou o Gilson sobre o ensino superior. Se os conselhos forem eficientes, o

dinheiro público terá a devida aplicação. Essa era minha conclusão. Agora, começarei

de onde queria.

Primeiro, para construirmos esse plano e nos inteirarmos no Plano Nacional, por

meio das conferências, precisamos de um grande elo entre os três entes federados:

Municípios, Estado e União. É preciso, principalmente, que se fomentem os Planos

Decenais em todas as esferas. O Município deve estar com seu Plano Decenal e

fazendo revisão. Para nós, que estamos muito ligados ao Plano de Desenvolvimento

da Educação, é muito importante o respeito ao pacto social, que está entre as cinco

metas do compromisso “Todos pela Educação”. Esse pacto é intersetorial. No pacto

de Estado, todos os Governadores e Prefeitos assinaram o compromisso “Todos pela

Educação”. Temos 28 diretrizes para cumprir. Se cumpridas, estaremos progredindo

na educação. Nesse pacto, escolhi cinco que para mim são metas primordiais a

serem cumpridas. A primeira é toda criança e jovem de 4 a 17 anos na escola. Temos

que garantir, além do acesso à escola, a permanência e a qualidade. Temos que

correr atrás, principalmente no atendimento aos meninos, e especial atenção aos de

baixa frequência, aos de baixa aprendizagem. A segunda é a nossa preocupação

com a promoção da educação infantil. Temos que ter toda criança plenamente

atendida e alfabetizada até os 8 anos. A terceira é o foco na aprendizagem e nos

resultados. Uma das coisas importantes é que as avaliações sistêmicas têm que
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permanecer porque servem como leme para reconhecermos a nossa educação. Todo

aluno deve ter aprendizado adequado a cada série. A distorção entre a idade e a

série é um prejuízo para o aluno e para todos nós. E todo aluno deve ter concluído o

ensino médio até os 19 anos. Outra coisa importante é a organização dos comitês

locais. Fui Secretária por vários mandatos. Não se faz educação em separado da

sociedade local. Para garantir essa educação, são necessários os comitês locais. Por

fim, temos que observar a educação, como foi dito por todos. É necessário investir

em educação e principalmente gerir e acompanhar o dinheiro destinado ao setor. Isso

se refere ao que já falamos a respeito dos conselhos. Uma de nossas preocupações

que não se concretiza em todas as falas é a de que devemos analisar os dirigentes

municipais de educação.

Em muitos locais, a educação está nas mãos da política partidária. Isso

compromete a educação. A Undime fez questão de afastar o nome “secretário”,

porque secretário é o executor de políticas do governo. Usamos o termo “dirigente”,

para mostrar a ele qual é a sua responsabilidade em estar à frente da educação. O

dirigente municipal de educação deve estar principalmente comprometido em garantir

o direito de aprender de todos e de cada um, em particular, e garantir a qualidade dos

conteúdos escolares. Analisando o Plano Decenal, percebemos a descontinuidade de

projetos. Nos Municípios, parece que nenhum projeto é do Estado, cada um é de um

governo. Isso provoca atraso na educação. Sempre digo que na escolha e na

competência do dirigente municipal, deve haver cinco pontas, como uma estrela. O

dirigente municipal deve ser um técnico administrativo, um técnico pedagógico e um

elemento de relações sociais com as comunidade humana e política. Se queremos

sucesso na educação, temos de garantir a competência e saber quem é o gestor

dessa educação.

Não precisamos falar mais a respeito da LDB. Segundo as competências de cada

ente federado, preocupa-me cada vez mais como os Municípios farão para atender à

demanda da educação infantil, se não houver o estreitamento do regime de

colaboração. Não vamos conseguir uma boa educação básica, em seu final e em

nível superior, quando a educação infantil está desfalcada de suas competências,

principalmente quanto a creches, que incluem a formação nutricional da criança. No
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Brasil, Minas Gerais é o Estado que tem o maior contingente de crianças em idade de

educação infantil que não estão sendo atendidas.

Termino com essa declaração de Jomtien, porque esse movimento que

empreendemos, deve ser encarado com toda a seriedade por cada um de nós que o

levarmos em frente: “Se quisermos ter educação de qualidade para todos,

precisamos, como neste momento, ter todos pela qualidade da educação”. Muito

obrigada.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

Palavras do Sr. Pedro Trindade Barreto

Inicialmente, agradeço a Assembleia Legislativa de Minas, cumprimentando a todos

os membros da Mesa, na pessoa do Deputado Carlin Moura, responsável pela

realização deste evento, e a Deputada Maria Lúcia Mendonça, relatora e Presidente

da Comissão de Educação.

De tão preocupado que me sentia, até as 2h50min da manhã estava reformulando

tudo o que foi preparado, para apresentar no exíguo tempo de 20 minutos. Mesmo

assim, essa redução prejudica muito a qualidade da contribuição para um projeto de

lei, sem dúvida o mais importante do Estado da Bahia, como ocorreu com os

palestrantes anteriores.

Tentarei sintetizar, fazendo como a Suely, minha colega da Undime, começando

pelas conclusões. Peço ao colega que avance os slides até os que estão em branco,

sem a música de fundo, Tristesse, de Frédéric Chopin, pela tristeza que sentimos ao

ver um projeto que começou sem a participação da sociedade mineira, no momento

em que o Enem diagnosticava a educação em Minas como a segunda pior do País.

Nosso Estado sempre foi referência nacional em termos de educação, não só em

concepções, mas também na operacionalização, nos investimentos e na vanguarda

de propostas avançadas para a educação, para todo o Estado brasileiro.

Como nossa fala não deve contemplar apenas a questão do financiamento,

endossarei, em grau, gênero e número, as palavras, postulações e propostas

apresentadas pela Antônia Vitória Soares Aranha, Diretora da Faculdade de

Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, que pontuou com excelência os

problemas que vimos discutindo há mais de 40 anos. Em nossa reunião em Salvador,
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todos foram coerentes com as mesmas problemáticas. Sugiro que tentemos vencer a

ideologia que permeia nossas instituições de ensino superior de linhas de pesquisa

fechadas, ditadas de forma antidemocrática por coordenadores de mestrado e de

doutorado e que criam uma enorme barreira para que haja sintonia, articulação e

integração entre as universidades criadas há quase 1.200 anos, com o objetivo de ser

o farol para iluminar os caminhos da sociedade. Dessa forma, conseguiremos vincular

a linha de pesquisa, fomentando e incentivando com tese de mestrado, com

doutorados e com especializações destinadas a atender às demandas concretas dos

sistemas municipais de ensino e do sistema estadual de ensino, em que estão os

problemas. Com essa orientação, a formação dos professores estará vinculada ao

monitoramento e ao acompanhamento, contribuindo para a avaliação institucional.

Assim, muitos dos cacoetes e das distorções que ocorrem em virtude de avaliações

feitas nas próprias administrações públicas que mapeiam a realidade certamente não

terão essa guarida diante do olhar de seriedade, da conduta ética dos cientistas e

daqueles que estão elaborando suas teses, sob pena de caírem na desaprovação da

comunidade educacional por seu descrédito ao escrever inverdades. Esta é nossa

sugestão à colega Antônia Vitória Soares.

Corroboro também com o quadro diagnóstico apresentado pelo Secretário João

Filocre em relação a essa ausência de sintonia. Se adotarmos essa postura, aí, sim,

estaremos formando professores para atender a uma demanda regional e municipal.

Atenderemos àquilo que realmente é necessário em termos de formação, de

concepção pedagógica, de avaliação, de supervisão, que deve ser produto de

reflexão cotidiana dos professores em suas reuniões pedagógicas nos Municípios, no

âmbito da mesoavaliação, da microavaliação e da macroavaliação. A microavaliação

é a avaliação na sala de aula, de competência exclusiva do professor; a

mesoavaliação é a dos dirigentes das unidades de ensino; e a macroavaliação é da

responsabilidade de gestores de sistemas. Discutimos esse assunto em vários países

e verificamos que o sistema nunca chegava ao professor na sala de aula, exatamente

àquele que era o objetivo maior. Com tudo isso atrelado, saberemos o que nossos

alunos devem aprender, como devem fazê-lo, qual o currículo nacional, qual o

currículo de cada escola e o que é aprendido, de fato, pelos nossos alunos. Eles
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atendem às necessidades reais? Como estão sendo construídos os projetos político-

pedagógicos dos cursos nos colegiados? Eles têm ouvido o clamor da sociedade, que

é tão evidente? Claro que isso não é atendido, e essa é a razão dos fracassos

escolares no mundo inteiro. Como diria minha companheira, os professores

fracassam porque não sabem sequer o que os alunos sabem e também não sabem o

que eles sabem para fazer da educação um processo contínuo de construção.

Portanto, é preciso que o nosso planejamento pedagógico atenda a essa realidade,

numa avaliação contínua processual e diagnóstica.

Quanto à questão do financiamento, temos perseguido essa proposta em todas as

conferências estaduais. Tivemos a felicidade de ver que a maioria absoluta dos 3 mil

delegados presentes à Conferência Nacional de Educação Básica constataram que a

lei, que instituiu e institucionalizou o Fundeb, é flagrantemente inconstitucional,

porque trata desigualmente aqueles que são iguais em direitos e deveres, adota uma

arquitetura jurídica apenas para atender a interesses de um único Estado brasileiro

que foi contra o proposto inicialmente por nós, desde a criação do Fundef, que era

estabelecer um fundo nacional que transferisse para cada sistema de ensino estadual

e municipal o mesmo valor relativo a aluno por ano. Aí teremos cumprido, por

excelência, o princípio da equidade, e não teremos, através de um artifício legal,

recriado o velho salário mínimo regional, que faz com que os 60% aplicados em

salários sejam um terço no Nordeste, R$680,00 o valor aluno por ano. No Piauí e no

Maranhão, no início do ano passado, 60% representavam menos que o salário

mínimo, ou seja, desrespeitava-se até uma outra lei federal maior e o direito dos

alunos. Terei de continuar no meu Nordeste, com escolas funcionando em casas de

farinha, em salões de igreja, porque os meus 40% representam um terço do valor que

se paga em muitos Municípios de outros Estados do Brasil. Aqui em Minas, muitos

professores do Sistema Estadual de Educação fazem concurso para trabalhar no

Sistema Municipal de Contagem, porque o valor aluno por ano do Fundeb é 60% ou

70% maior do que o que se paga em Belo Horizonte. Portanto, essa é uma mentira,

uma fraude, que tentaram encobrir com o projeto do piso salarial, que é constitucional

e um avanço enorme na garantia de direitos do professor.
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Os Municípios não podem viver de esmolas nem de contribuições aleatórias da

União porque, da forma como está, os gestores municipais de educação - e endosso

a proposta da colega da Undime -, têm de ser os gestores financeiros da educação,

como é o gestor da área da saúde, em que se paga o mesmo valor por qualquer

serviço de atenção básica no País de média e alta complexidade por uma tabela do

SUS. Na educação, temos essa distorção absurda.

Não poderíamos deixar de sublinhar que a Lei nº 11.494 tem de ser revogada para

que uma nova emenda à Constituição construa aquilo que a sociedade julga mais

importante para si. Desafio qualquer cidadão deste país a desmentir o que afirmo

aqui. Para a construção de uma sociedade justa e organizada, é importante que haja

acesso igualitário à educação, assim como ocorre na saúde. No ano passado,

propusemos a federalização do ICMS, ou seja, para que 30% sejam destinados ao

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos

Profissionais da Educação, 20% à saúde e os 50% restantes ao Fundo de

Participação dos Municípios. A União e o Estado não teriam nenhuma participação no

ICMS. Ele deve ser empregado no fortalecimento das finanças do Município, porque é

lá que o cidadão vive. Infelizmente, tudo o que demanda acesso ao Estado e à União

ainda é demorado. Quando se encontra a solução, o cidadão já morreu. Em síntese,

a proposta é para que haja o financiamento. Como disse o Gilson, nosso

companheiro do Sinpro, há uma coisa muito acanhada no Plano. É necessário que

haja esses acréscimos nele. E no âmbito do Estado, ele pode destinar 30% dos

recursos do ICMS exclusivamente para o reforço da educação, distribuindo

igualmente os recursos para todos os 853 Municípios do Estado de Minas Gerais.

Agora, as soluções não estão só nos vários aspectos que discutimos. Pela manhã,

ouvi os pronunciamentos dos professores do ensino médio, ouvirei hoje à tarde e

também no dia 19, no lançamento da Conferência Nacional, da qual sou membro da

comissão organizadora. Quebramos muitas arestas dentro do MEC para que

tivéssemos avanços que realmente atendessem os interesses da sociedade para

uma política de Estado, e não uma política de governo e uma política partidária.

Queremos que haja políticas públicas na educação, na saúde, na assistência social,

que deixaram de ser voluntarismo para ser um direito legal, conquistado em todo o
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mundo a partir de 2000. Cada país elaborou suas legislações e passou a executar

aquilo que era um anseio, um clamor universal. A partir de 2000, no que diz respeito

aos direitos sociais, buscamos transformações e avanços. Sem dúvida, os equívocos

na parte pedagógica envolvem algumas concepções ambíguas que estão na mente

dos professores pela carência de educação continuada. Fico arrepiado quando

alguém fala em educação seriada. A própria LDB já consagrou a organização da

educação em ciclos, etapas, projetos, ou de qualquer outra forma, mas que tenha por

objetivo a melhor aprendizagem dos alunos. E esse Plano não pode deixar de

atender aquilo que já é lei e que o próprio Conselho Nacional de Educação

regulamentou, não apenas na Resolução nº 02/98 do ensino fundamental, mas

também na Resolução nº 03/98 do ensino médio. É preciso ficar claro que a

educação tem de ser em ciclo, que temos de acabar com a mentira da nota, que a

avaliação tem de ser contínua, processual, diagnóstica e formativa para

retroalimentar o processo, como ocorre na área da saúde, em que o profissional da

saúde investiga, verifica, constata e intervém a fim de obter o estado ideal de saúde

do cidadão.

Não devemos manter aquela mentira, que todo educador conhece, de que a nota

não representa aprendizagem do aluno, competência adquirida ou assimilação de

valores humanos - um dos objetivos da educação - e muito menos habilidade

adquirida. A avaliação tem de ser feita no dia a dia, no trabalho na sala de aula e no

campo, nas pesquisas, sobretudo no trabalho em equipe. Por sermos seres

gregários, temos de aprender a trabalhar em equipe. As nossas sugestões estão

disponibilizadas integralmente em nosso “site”, pois não há condição de expor tudo

isso em 15 minutos. Pretendo convidá-los para nos reunirmos com as entidades, no

sábado, para apresentar um projeto substitutivo que assegure a concepção do plano,

pois, sem quadro orçamentário de metas, o plano é mera figura de ficção retórica.

Precisa ser dito o quanto é necessário investir, como quando da aprovação do Plano

Nacional de Educação, a Lei nº 10.127, cujo art. 4º dispõe que a União, os Estados e

os Municípios deverão assegurar recursos orçamentários para o cumprimento das

metas estabelecidas pelo plano. Ninguém terá o direito de dizer que não há dinheiro

para fazer isso, pois constará das leis plurianual e orçamentária. Temos de sair daqui
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dizendo o quanto é preciso para termos a educação que queremos, para ser investido

nos próximos 10 anos, sob pena disso cair, como ocorreu com o projeto da

construção do Fundef. Para cumprir o art. 114 da Constituição, precisamos criar um

fundo que assegure os recursos necessários. Mais de 90% dos Municípios brasileiros

não têm condição de investir o que é necessário. Fiz o cálculo de R$30,00 por aluno

por ano, o que é irrisório. Apresentamos alternativas. Fizemos um estudo de como se

dá a educação em outros países, como Holanda, Inglaterra, Suíça, Alemanha, Chile e

Argentina. O MEC aproveitou muito bem isso, para que ninguém saia autorizando e

se intitulando pai de uma ideia, sem nunca ter estudado o assunto e proposto nada

de objetivo. Foi a nossa confederação de pais e alunos que apresentou a proposta,

protocolada no MEC, quando o mineiro Itamar Franco era Presidente do País e o Dr.

Murilo de Avelar Hingel, Ministro da Educação, para quem peço os aplausos de

vocês, por ter sido um brilhante Ministro. Muito obrigado pela atenção.

Esclarecimentos sobre os Debates

O Sr. Presidente - Neste instante, daremos início à fase de debates. A Presidência

informa ao Plenário que os participantes poderão formular perguntas aos expositores.

As questões poderão ser encaminhadas por escrito ou oralmente, mediante inscrição

prévia. Para que possamos agilizar o debate, solicitamos aos participantes que

fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensada

a formalidade das saudações pessoais. Cada participante disporá de até 2 minutos

para fazer sua intervenção, sendo garantido o mesmo tempo para as respostas.

Debates

O Sr. Gílson Válter Oliveira - Sou do Sind-UTE Contagem. Gostaria de fazer a

pergunta ao Prof. João Filocre. Em Contagem, temos tido muitos problemas na rede

estadual relacionados às Inspetoras. Acredito que isso não seja apenas em

Contagem. Na minha escola, por exemplo, sempre acontecem fatos absurdos. Foi

assim da outra vez e, nesta semana, aconteceu mais um fato desse tipo. Inspetoras

vão a escolas e, na região do Ressaca, uma Inspetora, dentro de uma sala de aula, à

noite, contava alunos, para verificar se as turmas seriam fechadas. Alguns alunos que

chegaram mais tarde, conforme acordo com os professores, porque trabalham e não

conseguem chegar antes das 19h30min, puderam presenciar esse fato. A Inspetora
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disse a eles que deveriam cancelar a matrícula, porque não há lei que lhes

assegurava o direito de chegar atrasado à escola. Como poderemos trabalhar com

esses Inspetores? A Secretaria não poderia dar a esses Inspetores uma função mais

nobre, como a dos professores, ou seja, a lutar pela educação, trazer os alunos para

as escolas, evitando a repetência e evasão e trabalhando por uma formação

realmente de qualidade, com os alunos que temos, não com os que querem. Estamos

falando do aluno trabalhador, que não consegue chegar no início das aulas, porque

não há políticas de transporte que possam atender ao aluno que trabalha e que gasta

mais de uma hora para chegar, por exemplo, na região do Ressaca. A sugestão é

rediscutir a função dos Inspetores na escola, para que possam realmente trabalhar

junto aos professores e não como cães de guarda da superintendência. O que eles

dizem é que estão cumprindo ordens da superintendência. Portanto, não podemos

entender que isso seja trabalhar pela inclusão, pela educação de qualidade, pela

educação que queremos.

O Sr. José Luís da Costa - Bom-dia. Sou do Sind-UTE. Fico feliz com os discursos.

Realmente são muito bonitos. Saímos daqui animados. Parece que a educação vai

ter um outro sentido no dia seguinte. Mas, como disse um amigo, na outra semana,

voltamos para a mesma realidade, para o velho quadro, para o velho giz, para o velho

mimeógrafo. Trouxe provas para corrigir. Paguei o xerox dessas provas, porque, para

a segunda via da prova de recuperação, não tenho xerox. Não posso passar no

quadro essa prova, porque não tenho o que fazer com os alunos que não vão copiá-

la. Mas fico feliz de ouvir os discursos. Saímos daqui animados, pois parece que tudo

está muito bem. A fala do Prof. João Filocre foi muito bonito, só que não funciona.

Estamos com um problema sério, é papelada demais, burocracia demais e solução

de menos. Faço uma indagação: será que não estamos querendo aplicar o modelo de

educação de outros países a uma realidade completamente diferente? Será que isso

dá certo aqui? Será que o mesmo modelo que se aplica na França, nos Estados

Unidos, na Suíça, seja lá onde for, funciona no Bairro São Sebastião, em Araguari?

Deixo essa pergunta.

O Sr. Aurívio Veiga - Bom-dia a todos. Meu nome é Aurívio Veiga, sou professor de

Química de Araguari e do Sind-UTE. Primeiro, gostaria de fazer uma ressalva ao
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Prof. Filocre, porque recurso público utilizado para a formação de professor não é

gasto, sempre será investimento. Estamos habituados na escola à seguinte situação:

quando o resultado é bom, é virtude da direção, da superintendência, da Secretaria;

quando é ruim ou não muito bom, a culpa é dos professores. Isso tem de ser mudado

rapidamente. Nesse diapasão, o Prof. Filocre veio com uma novidade: agora, a culpa

é da formação dos professores, não é só do professor. Isso é novo, porque até hoje

não havia ouvido essa argumentação. Concordamos que existe um distanciamento

entre a formação dos professores e a realidade, mas queríamos saber onde está a

responsabilidade da Secretaria de Educação e da Superintendência de Ensino.

Nesse sentido, minha pergunta é a seguinte: O senhor está há sete anos à frente da

Secretaria de Educação e diz que nunca foi procurado por nenhuma entidade para

resolver essa questão. Quando foi que o senhor procurou alguma entidade para

resolver isso? Quando foi que a Secretaria de Educação de Minas Gerais tomou a

iniciativa de tentar resolver o problema? Como diz o ditado, se Maomé não vai à

montanha, a montanha vai a Maomé. Se o problema está detectado, por que não se

procurou resolvê-lo? Finalizando, parabenizo o Deputado Carlin e a Assembleia por

esta iniciativa, que está recuperando o que deveria ter sido feito pelo governo de

Minas Gerais. Bom-dia a todos.

O Sr. Presidente - Obrigado, Prof. Aurívio. É nosso dever e obrigação.

A Sra. Maria de Fátima Martins da Silveira - Sou da Escola Estadual Alfredo Sá,

Sind-UTE, Subsede Teófilo Otôni. Só quero apresentar um problema que ocorre de

maneira geral nas caixas escolares. As escolas estaduais estão enfrentando essa

dificuldade, ao serem obrigadas a devolver ao Estado os valores das tarifas cobradas

em cada conta: R$15,00 mensalmente, R$28,50 anualmente, na época do aniversário

da conta no banco. Muitos Diretores têm de tirar do próprio salário para devolver esse

valor. Quando se procura o gerente do banco, a resposta é que a instituição não

trabalha de graça. Se ligamos para a Superintendência, de Ensino, a resposta é:

“Pague com recurso próprio”. Como? Nem toda escola tem. Se ligamos para a

Secretaria de Educação, somos advertidos a ligar primeiro para a Superintendência,

mas já havíamos procurado a Superintendência, e não obtivéramos resposta. Aí
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vamos para a Secretaria, e não pode, tem de seguir a hierarquia. O que fazer, se o

setor de prestação de contas alega que não tem poder para resolver?

Fiz uma proposta que está na mesa: dispor de recursos para manutenção das

tarifas bancárias e manutenção do cadastro anual cobrado pelo banco na época do

seu aniversário.

O Sr. Marcos Vinícius Dias Nunes - Bom-dia. Meu nome é Marcos e sou da região

do Jequitinhonha e Diretor da Fetaemg. O Prof. Filocre traz algumas informações

sobre a questão dos 90% e, ontem, percebemos na discussão que, quando se fala de

educação, volta para a situação em que se encontra hoje o campo, não só na parte

física, mas principalmente na formação dos professores. Hoje um dos maiores

problemas que identificamos é justamente a formação. Por quê? Hoje falamos que há

problemas com os professores das escolas. No campo, os professores não estão

aptos nem capacitados para lidar com aquela realidade, para conseguir conjugar

aquilo. Hoje, no Estado, estamos aproximadamente com quase 10 licenciaturas na

educação do campo formando professores que consigam dar conta de trabalhar essa

realidade e não recebemos nenhum apoio da Secretaria de Estado de Educação

nesse trabalho. Então, gostaria que o Prof. Filocre abordasse a sua visão desses

professores que atuam na educação no campo. Estamos participando desse plano e

temos várias propostas, sendo uma delas a de que esses professores que estão no

campo consigam não só serem formados, mas também que a Secretaria de Estado,

juntamente com as universidades, proporcione condições para se formarem

professores que deem conta dessa realidade. Do contrário, teremos um campo

esvaziado, pois sabemos que a maioria dos jovens e trabalhadores saem do campo

porque precisam estudar. Se a escola não vai até os alunos que estão no campo,

esses precisam ir para a cidade a fim de estudar.

A Sra. Maria Imaculada de Oliveira Vegnatti - Bom-dia. Vou me dirigir ao Secretário

João Filocre. Desde 2005, acompanho as suas belíssimas falas sobre o Plano

Decenal, que me sensibilizaram e incentivaram a colaborar na construção do Plano

Decenal Municipal da Secretaria de Educação de Teófilo Otôni. Em nove meses,

elaboramos esse plano e, em todos os anos, ele é avaliado, tendo quase 90% das

ações e metas já sido cumpridas. Aliás, o piso nacional já foi incorporado aos salários
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dos educadores. Foi o senhor que me orientou e guiou a fazer um plano decenal

municipal.

Em 2006, fiz questão de participar da construção do plano decenal estadual, e

gostaria de saber do senhor por que esse plano ficou engavetado durante tanto

tempo. Por que só agora ele veio para a Assembleia? Parabenizo a Assembleia por

ter tirado esse plano do silêncio e trazido para este debate. Essa é a primeira

questão.

Espero que, de fato, esse plano saia deste ambiente, vá para a Secretaria e seja

cumprido. Existem metas com prazos curtos, um ano, dois anos, e, pelas questões

mencionadas, essas metas são extremamente sérias. Então, gostaríamos que, de

fato, essas palavras tão fortes que nos movem e são trazidas pelo senhor

penetrassem no seu interior, coração e alma, para que essas metas, de fato, sejam

cumpridas.

No tocante ao piso salarial, quero dizer que sou professora há 31 anos e estou me

aposentando na educação pública com um salário de, mais ou menos, R$1.200,00

mais descontos. Isso não é justo. Precisamos de um salário digno, e quero também

uma explicação para esse piso. Por que, até hoje, há toda essa confusão de não

aprovar esse piso nacional, incorporando-se esse salário aos professores mineiros?

Outra questão: “o que aconteceu com o nosso plano de carreira? Onde está?”.

Finalizando quero saber para que está servindo a avaliação de desempenho dos

educadores, pois, em todos os anos, somos avaliados. Para quê? Muito obrigada.

A Sra. Marilda de Abreu Araújo - Prof. João Filocre, gostaria de debater com o

senhor durante uma tarde inteira o seu discurso, porém me limitarei apenas a uma

pergunta.

O senhor criticou bastante a questão da formação dos professores e das entidades

que os formam. Será que o Estado não colabora com isso, ao obrigar os professores

excedentes a completar a sua carga horária, ou assumir aulas com conteúdos para

os quais dizem não estar preparados? A própria Lei Complementar nº 100 foi

introduzida para resolver um problema deste Estado, onde os profissionais viraram

tapa-buracos, pois servem para dar aulas de qualquer conteúdo, sem estarem

preparados nem habilitados para isso.
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O Sr. Izaquias Pereira da Costa - Sou militante do Sind-UTE. Prof. João Filocre, o

senhor falou sobre a formação. Qual foi o projeto de formação profissional que

apresentou? Não conheço nenhum projeto do Estado que unisse a formação e a

valorização profissional. Muito obrigado.

A Sra. Geane Camargo - Boa-tarde. Meu nome é Geane Camargo e sou do Sind-

UTE, subsede de Teófilo Otôni. A minha pergunta também é dirigida ao Prof. João

Filocre.

Na verdade, gostaria de comentar que, quando o senhor iniciou o seu discurso, eu

não sabia se ria ou se chorava. Percebi que as pessoas mais diretamente ligadas à

educação no Estado de Minas Gerais sabem porque o processo não funciona. Todos

têm conhecimento da amplitude do problema e principalmente das desigualdades.

Por essa razão, pensava em rir, mas choro porque, há muito tempo, o governo tem

conhecimento dessa realidade, mas nunca fez nada, tanto que hoje pretende premiar

o professor, para que faça uma mágica e tire da cartola uma solução para que a

educação aconteça neste Estado, mas não é assim que tem de ser feito. Sabemos

que a educação tem de ser tratada de forma diferente em cada região de Minas

Gerais, pois elas são muito diferentes. Isso está bem claro para a Secretaria de

Educação. O Vale do Jequitinhonha e o Vale do Mucuri são apresentados como as

regiões com o menor índice de desenvolvimento na educação. Realmente, não há

condições de atender a elas com os vestibulares das universidades federais, mas

poderiam ser atendidas por um projeto que levasse financiamento e fizesse com que

descobrissem as suas riquezas e fossem tratados como pessoas e cidadãos capazes

de gerar mais riqueza para o Estado.

O senhor sabe que, infelizmente, os educadores enfrentam dificuldades para

manter a sua formação. Temos de buscar isso, pois o Estado enfia os projetos goela

abaixo nas escolas, como o da escola em tempo integral, o projeto “padre não sei o

quê”, Ueja e outros projetos, além da inclusão, que é para inglês ver. Os educadores

não estão preparados para isso. Fomos formados para trabalhar com alunos de uma

forma, mas hoje somos obrigados a incluir todos, porque são seres humanos, e não

porque fomos preparados para isso. Cadê a formação que o Estado deveria oferecer
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ao educador, para que os projetos para acabar com o analfabetismo em Minas Gerais

possam funcionar com dignidade?

Sou professora de História, fui formada para trabalhar com História, mas estou, em

ambas as escolas, no cargo de professora de Sociologia, com o que nunca trabalhei.

Não estou capacitada para trabalhar com essa disciplina. Mas os meus alunos

desejam passar no vestibular e demonstrar a grandeza do Estado de Minas Gerais.

Só se for para o Estado, se o Governador continuar fechando os olhos e ouvidos para

a realidade. Ele deveria querer outro tipo de educação para falar das grandezas de

Minas.

A Sra. Maria Inez Camargos - Embora vários governos desrespeitem leis, o atual

governo de Minas é um bom exemplo de desrespeito: desrespeita leis e educadores.

Quanto ao debate sobre o Plano Decenal de Educação, pelos debates realizados no

interior, as políticas implementadas pelo governo para os educadores não passarão.

Esperamos que esta Assembleia, que os Deputados respeitem essa posição que vem

de todo o interior do Estado: não implementem políticas que joguem sob a

responsabilidade dos trabalhadores problemas que não podem resolver, problemas

que devem ser resolvidos por políticas.

Abordarei também o problema da certificação. A imprensa nos procurou dizendo

que a Secretaria de Educação está afirmando que implementará isso neste ano. Pelo

que está sendo discutido, a certificação não pode passar, porque é uma política

totalmente ineficaz para resolver os problemas da educação, coloca somente sob a

responsabilidade do professor a solução para os problemas da educação. A nossa

luta por valorização discute a questão da carreira, que esse governo desestruturou

completamente ao colocar um abono sobre a jornada e sobre a formação. Esse

abono desestruturou toda a carreira. Pergunto ao Secretário João Filocre: qual é a

posição desse governo sobre a lei do piso salarial profissional nacional? Como disse

o companheiro Heleno, é muito mais que a questão do valor, é a questão da

formação, do respeito à possibilidade de avanço na carreira, com pagamento

diferenciado pela questão da habilitação e, sobretudo, pela hora-atividade, que temos

de ter para garantir melhorias na educação.
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O Sr. João Marques - Sou da Subsede Teófilo Otôni, Sind-UTE. Entregarei a revista

“Radiografia da Educação Mineira” ao Prof. Pedro, que é da Bahia, e ao Prof. João

Filocre, que não é de Minas também e desconhece a nossa educação.

- Procede-se à entrega da revista.

Estou batendo na tecla do profissional que está em sala de aula, mas não domina o

conteúdo. Gostaria que os Profs. Gilson, Pedro e Vitória comentassem o que foi dito.

Por meio de uma efetivação, foi imposto às pessoas que assumissem salas de aula

sem ter capacidade de dominar o conteúdo. Isso gerou o que está sendo dito hoje em

nível nacional, que é a decadência da educação mineira. O Prof. Pedro falou muito

bem sobre isso. Infelizmente, professor, talvez, em seu Estado, o professor esteja

ganhando mais do que nós.

Quero comentar com o Prof. Gilson a respeito do plano de carreira. Todos teriam

que entrar na educação por meio de concurso. Houve uma efetivação, pela Lei nº

100, que beneficiou algumas pessoas. Como disse a colega, ela é professora de

História, mas dá aula de Sociologia; o outro nem é professor e dá aula de Inglês.

Gostaria que fosse explicado onde está o plano de carreira e onde está o concurso.

Em nossa escola, é confuso Colegas que não dominam o conteúdo, foram obrigados

a atuar pela Lei nº 100, que não atende a ninguém. Gostaria que os Profs. Gilson,

Pedro e Verônica falassem sobre onde entra a nossa capacitação, se o professor que

está ali não tem capacitação para atuar em sala de aula. Como é que podemos

trabalhar com esse colega que, infelizmente, não tem formação? Onde estamos

pecando em relação a isso?

O Sr. Manuel Paixão - Sou do Sind-UTE de Juiz de Fora. Falo em nome dos meus

colegas que são professores nas penitenciárias e nos centros socioeducativos.

Que educação temos? O Deputado já conhece a nossa posição em Juiz de Fora,

que defendemos perante a Mesa. Sabemos que, para a merenda dos nossos alunos,

o custo é de R$0,02 ao dia, R$60,00 ao mês. O recuperando custa R$60,00 ao dia, o

que dá ao Estado de Minas Gerais um custo de R$1.800,00 por mês, com esse

sistema de penitenciária falido do Estado de Minas Gerais.

Diante disso, nossos colegas que estão lá dentro não têm nenhum apoio

pedagógico, físico, de segurança, nem nada. Se nossos colegas são oposição à
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direção da unidade prisional ou à direção da escola, são acusados de relação afetiva

com o preso. Uma Diretora no Estado de Minas Gerais teve a coragem de chamar a

Polícia para fazer um boletim de ocorrência, porque nossa colega não quis entrar

numa cela cheia de sangue e de vômito de preso.

Pergunto ao Heleno se dentro da Confederação já está sendo ao menos ventilada a

situação dos nossos colegas que trabalham no falido sistema brasileiro de

penitenciárias. Pergunto ao Secretário Filocre se o Estado está preocupado com essa

situação.

Nas escolas convencionais, todos já sofremos com essa situação, quanto mais

nossos colegas que estão dentro da penitenciária, que estão ao bel-prazer da

Diretora da Escola e da Diretora da Penitenciária.

A Sra. Edna Carvalho - Bom-dia. Sou Edna Carvalho, do Sind-UTE de Uberlândia.

A minha fala será em cima da indagação do Jacques sobre a falta de professores na

rede estadual de Minas Gerais. Poderia estar aqui enumerando vários motivos por

que faltam professores na rede estadual, mas falarei sobre dois. O primeiro deles é o

salário, sim, como o Jacques falou. É uma vergonha nacional o segundo Estado que

mais arrecada dinheiro no Brasil pagar um salário vergonhoso - abaixo do salário

mínimo - para os trabalhadores da educação: R$315,00 para o auxiliar de serviços

gerais; R$330,00 para a Secretária de escola; R$336,00 para um professor que tem

ensino médio; e, pasmem!, R$500,40 para o professor graduado. O segundo é a

sobrecarga de trabalho. Com esse salário, o trabalhador da área de educação tem de

ter duas ou três jornadas para poder sobreviver. Além da sobrecarga de trabalho

dentro das escolas, ainda há a cobrança do Módulo II - alguns que me precederam já

falaram que a cobrança do Módulo II são duas horas que o professor deve cumprir

com reuniões pedagógicas; duas horas, com reuniões administrativas; e duas horas,

com reforço para o aluno. Há ainda alguns Inspetores insensíveis - alguns nos

apoiam -, na cidade de Uberlândia e região, que orientam o Diretor a dar falta para o

professor quando o aluno não comparece ao reforço. Essa situação é inadmissível.

Aqui vem a pergunta para o Prof. João Filocre. Com essa carga horária, quando

sobrará tempo para o professor elaborar provas e avaliações, organizar os diários e

planejar as aulas? Ele ficará sobrecarregado? Quanto ele recebe por isso, já que o
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Módulo II é cobrado? Não somos contra as reuniões pedagógicas e administrativas,

tão necessárias dentro da escola, mas quando ele fará todo o restante do trabalho e

quanto receberá por isso?

A Sra. Lavínia Rosa Rodrigues - Represento o Sindicato dos Professores do Estado

de Minas Gerais - Sinpro - Minas. Quero abrir o diálogo com o Prof. Jacques

Schwartzman. Faço o registro da recuperação do debate também em torno da

educação superior. Vimos aqui levantamentos voltados para a questão da formação,

que é importante, mas, como professora da rede privada do ensino superior e

também da Universidade do Estado de Minas Gerais, gostaria de fazer minha

pergunta em relação ao Plano Decenal de Educação, tendo como referência as

questões apresentadas pelo Prof. Jacques Schwartzman e pelo Prof. Celson, que

representa a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais. É

possível pensar em um projeto estratégico de Universidade do Estado de Minas

Gerais, quando não se tem praticado ainda um mínimo de autonomia didático-

pedagógica, quando nos deparamos com questões colocadas pela Secretaria de

Planejamento e Gestão, que manda cortar os parcos e minguados recursos, o que

significa até dispensa de professor? Estou observando que essa questão só muda o

problema de nível, pois os professores também são obrigados a trabalhar em

determinadas condições de docência para as quais não têm uma preparação. O que

fazer relativamente à perspectiva do Plano Decenal de Educação de se ter um projeto

de universidade estadual?

Queremos que, de fato, haja uma política de Estado que passe por esse governo

que está aí e que, aliás, faz uma ótima propaganda de si mesmo.

Não temos absolutamente nada contra a expansão da educação básica, mas,

enquanto isso, como fica a educação superior? Quando haverá respeito pela

educação superior estadual neste país? Só porque temos 12 universidades federais,

estão querendo acabar com as estaduais? Então, que isso venha a público. Mas aqui

estamos para defender as universidades estaduais e para saber como a Secretaria

de Ciência e Tecnologia pode contribuir nesse processo para melhorar as propostas

no Plano Decenal.
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O Sr. Gladson Reis - Bom-dia a todos. Meu nome é Gladson e sou Presidente do

Grêmio da Escola Estadual Central.

Antes de discutir o ensino superior, primeiramente é preciso fortalecer o ensino

básico, porque atualmente, no Estado e no País, há mais jovens nas penitenciárias e

cadeias que no ensino superior. Todos sabemos qual é a atual política do governo

estadual em relação à educação. A escola pública está um caos. É um absurdo o que

acontece por aí.

Tenho uma pergunta para o Secretário Adjunto Filocre sobre a estrutura curricular e

gostaria que ele a respondesse. Atualmente, quando se passa para o segundo ano,

faz-se a opção pela área biológica, humana ou exata. Sou da área de humanas e não

estudo Física. Apenas para treinar, tentei o último vestibular e obtive nota zero na

prova de Física. Por outro lado, há estudantes que não têm aula de História. Isso é

um absurdo. Como debater, então, o acesso à universidade, se a educação pública

do ensino médio não o garante? Temos de ter consciência da necessidade de mais

investimentos na educação para garantir o acesso ao ensino superior. Outra

providência importante é acabar com o sistema falido de vestibular, que impede a

juventude e os trabalhadores de receberem o conhecimento técnico tão necessário

para o desenvolvimento do País.

Aproveito a oportunidade para denunciar a ação da Polícia Militar - polícia fascista

do governo estadual - durante nossa manifestação pelo meio passe, ontem, em Belo

Horizonte. A Polícia Militar prendeu vários estudantes, utilizou “spray” de pimenta e

bateu em mulher. Qual foi o crime dos estudantes? Foi defender o meio passe para ir

à escola. Muitos chegam ao ponto de nem ir por não terem dinheiro para pagar

passagem. Se alguém neste Estado tem de ser preso, que seja o Governador Aécio

Neves e a Secretária de Educação, porque eles não pagam o piso nacional dos

professores e ainda impõem essa estranha grade curricular.

Deixo aqui minha moção de repúdio à política do governo do Estado e aproveito

para mandar um recado à Secretaria de Educação, à Superintendência e à Direção

da Escola Estadual Central. Se persistir a repressão ao grêmio da nossa escola, não

nos autorizando a passar em salas e a realizar nossas atividades, ocuparemos a
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Secretaria, a Superintendência e o lugar que for preciso, para garantir a democracia

neste Estado.

As propostas do Plano Decenal têm de ser efetivadas. Se não o forem, nós, a

exemplo do Sind-UTE, do Sinpro e de outras organizações sindicais, arrancaremos a

solução na marra. Como os Deputados não estão aqui para apreciar a discussão do

Plano Decenal, ele terá de ser arrancado na marra mesmo. Somente com a

organização dos trabalhadores, conquistaremos a educação que queremos e de que

o País precisa.

A Sra. Antônia Vitória Soares Aranha - Peço desculpas por não poder ficar até o

final do debate. Às 14 horas, tenho uma banca de uma orientanda na minha escola,

na Pampulha.

Responderei rapidamente as duas perguntas que chegaram a mim. Uma é da Maria

Catarina, de Divinópolis: “Preocupa-me muito a pouca importância dada à formação

relacionada à diversidade étnica e à afrodescendência. Quais são as perspectivas a

esse respeito?”

Eu diria que essa questão é, antes de mais nada, pertinente e muito justa. Acredito

que é importante levar em consideração essa questão, não só no ensino estadual,

mas também em toda a educação básica, relativa a afrodescendentes e a outros

grupos, tais como indígenas e portadores de necessidades especiais. Mas podemos

ver que a reação maior a qualquer apoio dá-se principalmente com os negros.

Quero dizer que mais recentemente, não só em função de iniciativas

governamentais estaduais, municipais e federais, mas também em função dos

movimentos sociais, a educação tem dado uma maior atenção a políticas de ações

afirmativas. Eu daria dois exemplos: um é a Lei nº 10.639, que focaliza o ensino e a

cultura da África por intermédio de outras políticas de ingresso e permanência de

negros no ensino superior. Não basta colocá-los dentro da universidade se não há

políticas de assistência e políticas curriculares para garantir a sua permanência. Em

outra ocasião podemos debater isso melhor.

A outra pergunta é da Rosana: “Será que podemos levar a sério a intenção de

valorização do professor na educação básica, pois disso depende totalmente a

valorização da educação?”. Eu me sinto muito contemplada com a sua conclusão. Se
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não houver uma valorização, em todas as dimensões, da formação, da carreira, do

trabalho docente da educação básica, dificilmente conseguiremos avanços maiores

na educação. Eu diria que isso não é responsabilidade apenas governamental; é

responsabilidade de toda a sociedade. Os estudos que temos, as questões que

observamos nos mostram que é necessária uma alteração radical na sociedade com

relação à escola e ao professor da educação básica. Eu diria que teremos que fazer

uma alteração radical do ponto de vista cultural com relação às nossas escolas e aos

professores. Agradeço e coloco-me à disposição para outros debates para os quais

formos convidados. Agradeço à Mesa da Assembleia Legislativa a oportunidade.

Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Nós é que agradecemos a importante participação da Faculdade

de Educação da UFMG e pedimos que transmita a nossa saudação a todos aqueles

que fazem parte dessa importante instituição.

A Sra. Terezinha Rocha - Boa-tarde a todos. Sou representante do movimento de

deficientes e estou representando também o CVI. A pergunta que faço para os

Deputados é como melhorar o transporte no interior, nos lugares de acesso mais

difícil, para que possamos dar mais suporte ao trabalhador e ao aluno do interior?

Podemos ver o quanto Belo Horizonte cresceu em 30 anos, talvez por falta de

estrutura no interior.

Então, pedimos que, se houver, nos deem a resposta. Recentemente houve várias

denúncias a respeito da deficiência de transporte no interior. Os alunos até ficaram

prejudicados em relação às aulas. É preciso dar suporte ao trabalhador e ao aluno

para que haja mais condições de estudo. A educação e a saúde são a base de tudo.

Até para entendermos o direito de chegar até aqui, de chegar a essa porta,

precisamos ter educação. Quero saber se a Comissão faz esse acompanhamento.

Ontem, no meu grupo de debate, as opiniões ficaram divididas. Não houve

esclarecimento. A metade falava que temos garantia de transporte, de recursos em

geral no interior, e a outra metade falava que não havia. Os moradores do interior

bateram de frente nas respostas. Precisamos saber para não sairmos daqui com o

disse-me-disse. Uma coisa é falada na televisão. Na realidade, sabemos quando

falam que tem, e, na verdade, não tem. Há também o que aconteceu com os recursos
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da alimentação. Passamos para a Mesa o que a Kátia recebeu por “e-mail” e nos

deixou tristes, pois foram setenta e tantos bilhões. Se isso está embutido no

computador da alimentação, acreditamos que também aconteça na saúde e na

educação. Não estamos vendo isso na realidade. Muito obrigada.

O Sr. Everaldo Dornelas de Queiroz - Boa tarde. Meu nome é Everaldo Dornelas de

Queiroz, e sou membro do Conselho-Geral do Sind-UTE e dirigente regional da

entidade na Subsede de Manhuaçu. Vivemos um momento de crise financeira

mundial. Essa crise começou com a dificuldade de liquidez de algumas instituições

financeiras. Podemos dizer que a educação no Brasil está em crise, principalmente

em Minas Gerais. Os trabalhadores em educação também têm dificuldade de liquidez

por causa do salário que ganham. Para combater a crise financeira mundial, devemos

aumentar os investimentos em educação. Dessa forma, investiremos mais recursos

na área, faremos girar mais dinheiro. Para que o Plano Decenal tenha sucesso, é

preciso que os investimentos aumentem. Sem mais recursos, sua implantação é

inviável. Pergunto ao João Filocre se o governo de Minas tem interesse em aumentar

os recursos da área da educação, que são poucos.

A Sra. Rosani Souza Oliveira Brito - Meu nome é Rosani Souza Oliveira Brito, e sou

professora de História da rede estadual em Cataguases, Zona da Mata, e represento

o Sind-UTE. Todo plano de educação deve passar pela valorização e pela formação

do profissional. Antes das eleições, a educação é primordial em todos os palanques.

Tudo será resolvido. Nas últimas eleições municipais, muitos professores bateram

palmas para muitos partidos de direita que prometeram implantar o piso. Eles

acreditaram e hoje estão fazendo operação tartaruga; daqui a uns dias farão

paralisação total, porque nada será feito. Boa parte dos governos diz que devemos

ter responsabilidade com os alunos e amá-los. Temos muita responsabilidade e

amamos demais os alunos, porque somos profissionais da educação e dessa forma

queremos ser vistos. Queremos ser vistos como profissionais, pois o piso nacional

nos dá essa condição.

Gostaria que Heleno Araújo Filho, Secretário de Assuntos Educacionais, falasse

mais um pouco sobre o Estado de Minas, criando essa dualidade do nosso piso, com

essa certificação que, a princípio, considero vergonhosa. Gostaria que fizesse essa
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relação entre o piso e essa profissionalização que necessitamos. Vivemos de amor e

responsabilidade, mas temos de ser reconhecidos como profissionais da educação,

como trabalhadores e trabalhadoras em educação. Gostaria que falasse dessa

relação entre o piso e essa vergonhosa história da certificação, da forma como está.

Muito obrigada.

O Sr. Cláudio Framone - Muito obrigado. Meu nome é Cláudio Framone, e sou

psicólogo educacional, CRP 0414648. Sr. Presidente, senhores membros da Mesa,

milito há 14 anos na educação do Estado de Minas como psicólogo educacional, e

somos vistos como “ETs” nas escolas públicas. Aparecemos de vez em quando e

sumimos rapidamente. É fundamental que, como categoria profissional, possamos

contribuir para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem no Estado.

Causa-me preocupação notar que, durante o fórum técnico, há muita ansiedade pela

implementação de medidas. O cumprimento das metas está sendo esperado para o

curtíssimo prazo. Sabemos da inércia do poder público, sabemos como as coisas

acontecem lentamente em nosso Estado. Se continuarmos no fórum técnico

apontando metas de curtíssimo prazo - por exemplo, a implantação imediata ou daqui

a dois anos, mesmo sabendo-se da dívida histórica com a educação -, no ano que

vem, o Anastasia anestesiará todas as nossas expectativas. Obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos a participação por telefone e pela internet do Sr.

José Francisco, de João Pinheiro; de Jupeci Alves, de Além Paraíba; da Sra. Marlene

Rosa dos Santos, de Carlos Chagas; dos Srs. Laurindo Pereira, de Montes Claros;

Paulo de Tarso, de Águas Formosas; das Sras. Leída Aparecida Peixoto, de Passos;

Valeska Barros Abrantes, de Paracatu; Maria Conceição Valadares, de Belo

Horizonte; de Abedenegi Mangabeira Barbosa, de Conselheiro Lafaiete, e do Sr.

Vinícius Marques. Todas as questões serão encaminhadas à nossa assessoria e

farão parte dos anais deste trabalho. Agradecemos também a participação, pelo

0800, da Sra. Elizabeth Alves de Oliveira, de Lagoa da Prata, e do nosso conterrâneo

da querida cidade de Contagem, Marcos Pinheiro de Lima. Suas sugestões serão

anexadas ao caderno de propostas.

Em função do horário, todas as perguntas formuladas por escrito serão repassadas

aos palestrantes. Cada palestrante, em suas considerações finais, com livre-arbítrio,
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escolherá as perguntas que vai responder. Combinamos que, na medida do possível,

eles darão retorno, por meio de carta ou “e-mail”, e estarão à disposição para,

pessoalmente, responder a alguma questão mais específica. Decidimos assim para

priorizar o debate nos grupos de trabalho. Passamos, então, para as considerações

finais e para a resposta a eventuais perguntas formuladas.

O Sr. Pedro Trindade Barreto - Estou imensamente feliz por ver a participação da

sociedade mineira no Plano Decenal, a partir da brilhante iniciativa do Deputado

Carlin Moura, pessoa comprometida com os direitos sociais. Como parlamentar, é um

exemplo para o Brasil, tem respeitabilidade e credibilidade junto a todos os

parlamentares brasileiros. Também fico feliz com a participação de todos os

segmentos organizados, porque foram capazes de traduzir com clareza os anseios,

repudiando a forma e também o conteúdo de propostas. Eles vieram para construir o

que considero um novo Plano Decenal, que é da sociedade. Não é o plano que o

governo mandou aperfeiçoar. Em termos de concepção de projeto de lei, entendo

que, quando ele é tão desvirtuado por 1.200 emendas e 220 propostas que abrangem

todos os itens, que ficaram abertos para garantir a questão do financiamento, a

sociedade mineira está de parabéns.

Alguns colegas perguntaram-me sobre o absurdo de um professor sem a devida

habilitação profissional ser obrigado a lecionar determinada disciplina. Infelizmente,

esse mal é crônico e histórico. Antes do advento da LDB, 690 mil professores leigos

na rede de ensino mantinham um sistema de educação mentiroso e fraudulento.

Pessoas sem a 8ª série concluída ensinavam Física, Química, Matemática, etc., no

ensino médio. Ainda hoje, no Estado de Minas, apesar de todo o esforço e de

elevados investimentos da União, há um resíduo de professores leigos - um quadro

bem pior do que a professora de História nos relatou - ensinando Sociologia na rede

de ensino no Estado de Minas Gerais. É vergonhoso e deprimente e não deveria mais

acontecer.

Fizemos o Pró-Formação e o retomamos por mais dois anos, porque ainda havia

um grande resíduo no País, com mais recursos e mais reforço. Se a Constituição do

Estado já contempla a questão, punindo, em seus arts. 9º, 10 e 218, o agente público

que não faz cumprir a lei, que frauda, ele tem de ser afastado do cargo. Faltaria
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cadeia para tanto gestor e executivo neste país, porque é um descalabro o que

acontece. Essa atribuição é não apenas nossa, dos professores, mas também da

sociedade, assim como do Ministério Público, que tem de ser provocado por nós para

denunciar este Estado, para entrar com uma ação civil pública pedindo o afastamento

do gestor que permite tal situação. A Lei de Diretrizes e Bases é clara e inequívoca. A

partir da Década da Educação, não seria mais permitida a contratação de nenhum

professor que não tivesse ensino superior. Seria concedido prazo até o ano de 2006

para que todos os professores leigos tivessem oportunidade, com os programas

especiais estabelecidos pelo MEC, de obter a formação especial no Pró-Formação e

na renovação deste. Dessa maneira, essa distorção é inaceitável. Vocês têm toda a

nossa solidariedade e devem encaminhar a denúncia ao Ministério Público, porque a

habilitação tem de ser respeitada. Muito obrigado a todos vocês, mineiros. Vocês

moram no meu coração. Estarei aqui com vocês no dia 19, no lançamento da

Conferência Nacional de Educação. Meu muito-obrigado à Mesa, ao Carlin, aos

parlamentares e ao Filocre, que recebeu com grandeza todas as críticas e teve um

árduo trabalho para construir esse projetos educacionais. Agradeço a todos os que

me honraram com sua participação nesta construção coletiva. Vi em todos um

esforço sincero de contribuir para a educação em Minas, a fim de que seja exemplo

para o Brasil, como sempre foi.

A Sra. Suely Duque Rodarte - Carlin, não responderemos mais, não é? A partir de

agora, responderemos às perguntas por “e-mail”. Quanto à pergunta relativa a

Barbacena, peço à pessoa que a formulou para procurar-me, pois é uma questão

bem particular da cidade, e ajudarei no que me for possível. Quanto ao Diego, nós

nos encontramos todos os dias e depois conversaremos. Encerro solicitando que, em

vez de aguardarmos tanto tempo as decisões do governo federal quanto à formação

dos Conselheiros, esta Assembleia, junto com todos os gestores de Minas, dê esse

passo. É urgentemente necessária a formação dos Conselheiros Municipais, para que

cada um exerça a sua tarefa com competência. Por que não nos organizarmos em

parceria com a Assembleia, com a Undime e demais segmentos? Somos

competentes o bastante para fazer essa formação e esse trabalho. Com isso,

respondo ao pessoal do Sind-UTE.
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Agradeço a esta Casa pela iniciativa do acontecimento. É importante a participação

social que constatamos neste momento. Dessa forma, estreitamos a

corresponsabilidade, pois a educação é responsabilidade de todos nós. Parabéns,

Carlin, parabéns à Assembleia. Gostaríamos, entretanto, de ter mais Deputados aqui

presentes para dividir conosco as responsabilidades pela educação de Minas Gerais.

Muito obrigada.

O Sr. Heleno Araújo Filho - Responderei rapidamente a três questões.

Primeiramente, quanto à preocupação que foi levantada por escrito, com relação ao

piso salarial. A lei do piso diz que, até 31 de dezembro, pode ser considerado como

remuneração, mas não podemos confundi-lo com o salário do professor: é o piso

salarial profissional nacional; portanto, é um piso da profissão. Falamos de piso para

aquele profissional que está ingressando no serviço público, com a formação de nível

médio, no seu início de jornada. Portanto, se o início de jornada é de 20 horas, ele

tem um vencimento inicial para aquela jornada de trabalho, com a formação de nível

médio. Aplica-se o piso para esse profissional. Para os demais, é desenvolvimento na

carreira, e deve ser aplicado o Plano de Cargos e Carreira, em sua íntegra. O que

está acontecendo nos Estados e nos Municípios? Querem aplicar o piso para o

professor que está recebendo um valor abaixo do piso e desconsideram os outros. Aí,

há greve no Rio Grande do Norte, há greve em Recife, em todos os lugares, porque

essa é uma leitura equivocada do processo. Aplica-se o piso na base, e aplica-se a

carreira. Vai ser preciso reformular o Plano de Cargos e Carreira, e, para tanto, a lei

do piso também estipula um prazo - até 31 de dezembro - para a reformulação. A

relação piso-certificação ocorreu no debate do Congresso. O Deputado Federal Paulo

Renato, ex-Ministro, apresentou emenda dizendo que só teria direito de receber o

piso quem fizesse a prova de certificação e nela fosse aprovado. É importante dizer

que não temos medo da avaliação; os trabalhadores em educação querem que seja

feita a avaliação do conjunto da educação: do sistema, da escola e nossa, da

comunidade escola e professores. Tanto isso é verdade que, a partir do nosso

debate, as diretrizes de carreira, aprovadas no CNE, apresentam um item todo

específico para avaliação, além de diversos indicadores a serem considerados com

vistas a avaliar, fazer o diagnóstico, localizar o problema e criar políticas para resolvê-
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lo, e não, uma política de avaliação para responsabilizar o professor. Elaborar uma

prova e acusar os muitos que tiraram zero é dizer que a educação não avança porque

o professor não se deu bem na prova. Esse elemento não cabe nesse processo de

construção, quando se discute avaliação.

Questiona-se a presença de novas disciplinas no debate do processo: a educação

ambiental e a educação tributária.

A proposta do MEC é acabar com tantas disciplinas e trabalhar por áreas; daí a

necessidade do debate. Se forem criadas mais disciplinas, como ficará a situação dos

estudantes? Se trabalharmos por área, como responsabilizar algumas áreas em

relação à questão ambiental, à questão do financiamento, à questão tributária, à

questão fiscal e ao controle do Estado? Devemos pensar essa estrutura para

trabalhar esses temas.

Por último, a educação na prisão. Devemos participar nas conferências livres -

estão preparando a nossa intervenção na I Conferência Nacional de Segurança

Pública -, fazendo diagnóstico da educação na prisão, levantando as preocupações,

apresentando nossas propostas e fazendo debate na Conae sobre as nossas

atuações nos diversos espaços da educação.

Agradeço o convite para participar deste debate tão importante. Espero que esta

construção coletiva que a Assembleia Legislativa propôs e está desenvolvendo junto

com diversas entidades no Estado sensibilize o Poder Executivo e que este considere

todo o debate e formulação feitos pela comunidade escolar, não apondo veto ao

projeto e, principalmente, colocando-o em prática para que possamos realmente ter

uma escola pública de qualidade. Muito obrigado.

O Sr. Gilson Reis - Companheiros e companheiras, estamos encerrando uma fase

importante deste debate em Minas Gerais. No processo de construção do Plano

Decenal nesta Casa, conseguimos estabelecer as oito reuniões regionais. Fomos

chamados aqui, e tentaram inviabilizar este debate. O nosso movimento, juntamente

com as várias organizações e sindicatos, exigiu que fosse cumprido o acordo para a

realização deste seminário. Em negociação com as entidades, conseguimos manter

quatro reuniões pela Assembleia e quatro pelo movimento. Com certeza, nestes dois

ou três meses em que debatemos educação em Minas Gerais, nós, profissionais da
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educação, pais, alunos e sociedade, saímos mais fortalecidos. Compreendemos com

mais profundidade a nossa educação. Foram apresentadas várias avaliações, e a

última foi a do Enem, que demonstra a sua situação pré-falimentar e as difíceis

condições em todas as áreas. Neste próximo período histórico, temos de construir,

realmente, uma educação pública de qualidade, laica e capaz de formar cidadãos

comprometidos com a história do nosso país e do nosso Estado.

Quero registrar a minha indignação com a ausência dos Deputados neste debate. O

que estamos discutindo aqui será remetido para eles, mas muitos sequer lerão a

proposta original e a proposta que estamos apresentando. Depois, eles se dão ao

direito de vir aqui votar o projeto sem saber sequer o que estão votando. Deputado

Carlin Moura, uma das pessoas que incentivou este debate, esperamos pelo menos

podermos colocar esses Deputados a par do que está acontecendo. Ao final,

enviaremos a eles o plano por meio de “e-mail”, exigindo que se comprometam com

este projeto que estamos discutindo aqui ao longo destes meses. É inadmissível a

ausência dos Deputados num debate tão importante para o País e para Minas Gerais.

Passaram alguns Deputados aqui, mas muito poucos.

Como o tempo é curto, não será possível responder a todas as perguntas. Mas

quero me referir a duas, dizendo que não constituem apenas um problema da rede

pública de educação, mas de todas as redes, inclusive da privada, as questões da

valorização do profissional da educação, dos baixos salários e da sobrecarga de

trabalho. Os professores não dão aula apenas nas salas de aula, mas passam

sábados, domingos e feriados, dia e noite, estudando, organizando, elaborando suas

aulas, para terem condição de dar retorno da qualidade da educação. Há ainda as

jornadas duplas ou triplas, pois o salário é tão pequeno que é preciso trabalhar em

duas ou mais escolas, para, no fim do mês, receber o mínimo para custear suas

necessidades básicas de vida. A soma de salário baixo, sobrecarga de trabalho e

jornada dupla ou tripla só pode ter como resultado uma péssima qualidade da

educação. É preciso refletir sobre isso. Não se trata de um problema dos profissionais

da educação, mas da sociedade brasileira, da sociedade mineira. É preciso

pressionar os governos, os nossos Deputados, que estão à frente dos governos

municipais e estaduais, no caso Minas Gerais, para que se comprometam mais com a
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educação. Finalmente, o problema do plano de cargos e salários, necessidade

premente não apenas do ensino básico, mas do ensino superior. Que possa ser

definido um plano de cargos e salários o mais urgente possível, para que esse

profissional possa ter condições dignas de trabalho. Como disse na minha

intervenção inicial, este debate se encerrará amanhã. Com certeza sairemos daqui

com uma proposta muito mais avançada em relação à original, apresentada pelo

governo; aliás, é uma nova proposta. Cada sindicato, cada organização que aqui está

precisa divulgá-la. Que possamos pressionar esta Assembleia e o governo do Estado

para se comprometerem com esse Plano Decenal. Desde a Constituição de 1988, há

necessidade de sua aprovação. Passaram-se 21 anos. Se fosse para atender a

certos interesses particulares, tudo teria sido decidido rapidamente; mas, como se

trata da educação, esperamos 21 anos. Que, após tantos anos, seja aplicado na sua

forma, na sua essência e no seu conteúdo. Parabéns a todos nós pelo movimento e

pelo debate tão rico que construímos ao longo destes meses. Muito obrigado.

O Secretário Adjunto João Antônio Filocre Saraiva - Evidentemente, para atender a

todas as perguntas, não farei as minhas considerações finais em tempo tão curto,

como fizeram os demais membros da Mesa. Isso não seria respeitoso com aqueles

que apresentaram perguntas, oralmente ou por escrito. Não é certo, simplesmente,

eu falar rapidamente, despedir-me e ir embora. Tenho a obrigação, como Secretário,

de responder a todos. Trata-se de uma prestação de contas a todos que aqui estão, e

a farei no tempo que for necessário. Gostaria de iniciar a minha fala prestando alguns

esclarecimentos sobre o que foi dito. Como disse no fórum técnico realizado há um

mês, uma das grandes conquistas, um dos grandes progressos na área da educação

foi a qualificação do debate. Há 20 ou 30 anos, as conversas eram feitas com base

no desejo de cada um. Hoje dispomos de sistemas de avaliação muito precisos, com

séries históricas importantes, censos escolares, todo um conjunto de informações

bastante confiável, que permite à sociedade, aos especialistas, às instituições

acadêmicas fazer uma discussão qualificada do problema da educação. Isso é uma

grande conquista. Faço questão de responder a vocês, de conversar com vocês, com

base nas informações precisas da Secretaria. Se alguma coisa não está sendo feita
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no Estado não é por ignorância da Secretaria a respeito da realidade. Algo que

fazemos permanentemente é estudar a realidade para saber o que está acontecendo.

Não nos escondamos atrás da ignorância dos fatos para dizer que não fizemos

porque não sabíamos. Conhecemos a realidade, fazemos as políticas e

desenvolvemos as ações que achamos ser as melhores para a educação, as que têm

mais chance de produzir resultados benéficos para os nossos alunos e cuja

realização está dentro das condições do Estado. Então, isso é claro e preciso. Não

nos escondemos atrás da falta de informações para justificar alguma coisa que não

está sendo feita. E é porque não nos escondemos que tenho de prestar um outro

esclarecimento a respeito do Enem, que tem sido muito utilizado para justificar a

posição não pouco favorável da educação de Minas em relação a outros Estados. Só

quero lembrar que, no dia posterior, aconteceu a divulgação pela imprensa dos

resultados do Enem pelo Ministério da Educação. Ele divulga, em primeiro lugar, pela

imprensa, para depois informar às secretarias municipais e estaduais. Sabemos

depois da imprensa. A imprensa recebe as análises do Ministério em primeiro lugar.

No dia seguinte, o Ministro da Educação, numa entrevista coletiva, chamou a

atenção, depois do estrago feito, para o fato de que o Enem não é o instrumento

adequado para fazer comparações entre escolas e sistemas. O Ministro sabe que o

Enem não foi feito para isso. O Enem faz o aluno que quiser; não é universal nem

amostral. Quem quiser vai lá e faz. As provas não são comparáveis. Os itens não são

testados. Então, não é possível dizer se o Enem deste ano foi mais difícil ou mais fácil

do que o do ano passado, se houve melhora ou piora de um ano para outro. Os

resultados não são comparáveis. O Ministro da Educação sabe desse fato, mas só

disse isso no dia seguinte pela imprensa. Mas, como muitas pessoas ouviram as

notícias no dia anterior e ignoraram o que o Ministro disse no dia seguinte,

continuaram afirmando que Minas está mal. Não dizem, por exemplo, que, das 50

escolas de mais baixo desempenho no Enem, existem apenas duas de Minas. Se

Minas estivesse dentro dessas 50, representada pelo seu tamanho - Minas é 10% do

Brasil - teríamos de ter pelo menos cinco. Nesta segunda-feira, saiu uma matéria do

Ministério da Educação, mostrando por que as escolas de Minas ficaram entre as 50.

Os alunos não fizeram a prova. O índice de participação foi baixíssimo por alguma
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razão. Não sabiam se era por boicote, por falta de interesse ou por algum outro

motivo, mas as duas escolas têm apresentado bom desempenho. Seus alunos não

fizeram a prova. Acho que, se realmente queremos ter um retrato razoável, um

espelho mais confiável da realidade da educação em Minas, será importante nos

apoiarmos nos fatos obtidos, por meio de métodos e processos que permitam essa

comparação entre uma escola e outra, um sistema e outro, um ano e outro. O próprio

Ministério faz isso, por meio do Saeb. Ele faz avaliação do 5º ano, do 9º ano e do 3º

ano do ensino médio. Ali Minas não está mal. Estava, em 2002, em 4º lugar. Hoje

estamos muito mais bem-situados do que antes. Antes, estava tudo bem. Os

consultores que tinham contratos com a Secretaria de Educação, no governo

passado, não achavam que a situação estava ruim naquela época. Havia caído do 1º

para o 4º. Hoje, quando Minas retoma uma posição dianteira, disputando com

Estados que têm mais recursos, como São Paulo, vemos que estamos numa situação

muito boa. O Distrito Federal gasta R$6.000,00 com cada aluno por ano. São Paulo

gasta R$3.000,00. Minas não tem esse dinheiro, pois os nossos professores, pela sua

competência, conseguem superar todas essas diferenças e colocar Minas lá na

frente. Isso não é mérito do Estado. Essa posição privilegiada de Minas Gerais, no

cenário educacional, deve-se ao esforço e ao trabalho que é realizado em cada

escola. A Secretaria de Educação está apenas indiretamente dentro da sala de aula;

quem está lá são os professores. Quem está dentro da escola são os profissionais.

Nós passamos, mas todos os servidores permanecem.

Eu possuía essa revista do Sind-UTE e já a havia lido cuidadosamente. Considero

louvável que o Sind-UTE faça esse trabalho, deve fazê-lo sempre. Essa preocupação

em conhecer como as coisas estão lá e começar a tomar medidas com base nisso é

louvável, não se pode criticar. O que não é razoável é o Sind-UTE querer, a partir

desse trabalho, fazer uma inferência sobre a realidade do sistema educacional de

Minas, porque isso é um trabalho jornalístico. Aqui tenho apenas 15 escolas que não

foram escolhidas de tal maneira que se constituísse numa amostra estatisticamente

representativa da rede estadual de Minas. Não é.

Tem-se de tratar a questão dentro dos limites permitidos. Se o Sind-UTE deseja ter

um instrumento que lhe permita falar sobre a realidade da escola, digo ao Sindicato e
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a todas as demais entidades, inclusive as estudantis, que vamos contratar uma

instituição especializada para fazer uma pesquisa. Faremos uma pesquisa, com o

acompanhamento das entidades, mas com uma metodologia que permita obter

resultados que informem corretamente sobre a realidade de Minas. A Secretaria faz

esse convite a todas as entidades. Vamos contratar uma instituição capacitada para

esse trabalho, faremos a pesquisa e vamos divulgar os resultados. Eles serão a base

para as nossas conversas, para a avaliação da educação em Minas e do trabalho

realizado por este governo, que está no comando transitoriamente. Eu ouvi todos.

Agora não permito que se fale. Se o Sind-UTE deseja, a Secretaria se dispõe a fazer

uma pesquisa que resulte nesse instrumento que permita à entidade fazer inferências

e afirmar algo sobre todo o sistema. Fica proposto isso a vocês.

O outro esclarecimento diz respeito a perguntas que me foram encaminhadas sobre

o uso de recursos da educação para financiar projetos. Algumas pessoas fizeram

perguntas por escrito, e não no microfone, sobre esse assunto, alegando que o

desenvolvimento desses projetos reduz os recursos da educação para pagar

melhores salários aos professores. Quero esclarecer como se faz o financiamento da

educação. Os recursos que a Secretaria utiliza para financiar todos esses projetos

não poderiam ser utilizados para o financiamento da folha. Os recursos desses

projetos não vêm do Fundef, mas da Quota Estadual do Salário-Educação - Quese -

que, constitucionalmente, não pode ser usada para pagar salário. Então não é

recurso retirado da folha de pagamento. São recursos de outras fontes, que vêm da

Quota Estadual do Salário-Educação, e que não são volumosos, mas o suficiente

para fazermos um esforço e financiarmos as transformações que queremos

empreender.

A respeito das grandes diferenças regionais, a matéria é conhecida. As políticas e

as ações da Secretaria têm por finalidade reduzir essa diferença. Nós nos

orgulhamos dos dados já publicados, mostrando que as diferenças entre as várias

regiões de Minas não vêm aumentando, mas diminuindo. Apresentei alguns desses

números no primeiro fórum - não todos, é claro. Mas tive a oportunidade de, nesse

caso específico, demonstrar que a diferença entre as várias regiões está diminuindo.
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Sobre a formação de professores, que elegi hoje como sendo o assunto central e à

qual me referi na minha fala inicial, continuo afirmando que não há na educação

apenas a questão da formação.

Há muitos outros problemas, e todos precisam ser enfrentados, mas nada do que

se faça produzirá um resultado satisfatório se não tivermos uma equipe de

profissionais. Falo de profissionais da educação, não apenas os professores, e

alguém aqui me cobrou isto: “Só fala de professores especialistas”. Não, falo dos

profissionais da educação, uma equipe capaz de realmente realizar o trabalho que

corresponda à expectativa da sociedade e atenda suas necessidades. Isso é

fundamental.

Alguém me disse que, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé, e

quero dizer que Minas Gerais já colabora com as instituições. Quer dizer, já

desenvolvemos e financiamos projetos de formação inicial com várias instituições,

como a PUC, a Unimontes e a Uemg, por exemplo. Já formamos 7.500 professores

de várias disciplinas. Também fizemos um projeto que formou 15 mil professores por

meio de uma rede de instituições de Ensino Superior; 20 instituições foram

contratadas para desenvolver o Projeto Veredas. Formamos 15 mil pessoas. Então

Minas, mais do que outros Estados, tem a tradição de um bom relacionamento com

as instituições formadoras.

Qual é, então, o problema? O problema é que as instituições respondem quando a

Secretaria demanda e financia, fazem o trabalho para projetos específicos, mas os

seus cursos de licenciatura regulares não se modificam. Dessa forma, se solicitamos

e financiamos um curso de formação para professores de Física, não faltará professor

da equipe da instituição para realizar o projeto, como contratado, diferentemente do

curso que se oferece regularmente. Acabado o projeto, a instituição continua

formando, da mesma maneira, os seus alunos regulares de licenciatura, segundo os

mesmos pressupostos e com o mesmo distanciamento da realidade. Esse é o

problema: a instituição não se modifica, e eles não têm aprendido ou têm aprendido

muito pouco com essa relação histórica que a Secretaria de Educação estabelece.

De qualquer maneira, em relação à formação, o Governador já publicou, em

outubro, um decreto criando a Rede Mineira de Formação de Educadores. Esse é o
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projeto que, daqui para frente, procurará responder às necessidades de formação.

Essa é uma rede para atender, efetivamente, todo o pessoal efetivo ou o pessoal

ativo no Estado, e será constituída por instituições formadoras que atendem certas

exigências de qualidade. Uma delas é que só pode fazer parte da rede a instituição

que tiver programa de pós-graduação avaliado pelo Caps. Então, das 300 instituições

existentes em Minas Gerais, apenas 25 ou 26 estão em condições de realizar um

trabalho. Isso é uma garantia de qualidade de trabalho com os nossos profissionais

da educação, e esse decreto já foi publicado. Também a Secretária já publicou uma

resolução regulamentando-o, e agora estamos entrando na fase de elaborar a

certificação das instituições que a integrarão. Por meio desse caminho, dessas

estratégia, a formação dos profissionais de educação se fará, daqui para frente, na

rede estadual.

A respeito da questão central, na verdade não é o piso, mas a remuneração, a

política remuneratória. O piso só se torna algo fundamental quando a política do

Estado não é suficiente. Então precisamos de uma política que vá além do piso,

porque este, rigorosamente, com os padrões de remuneração que estabelece, pode

ser importante para um Estado do Nordeste ou um Município do interior, mas não

resolve o problema da rede estadual. Precisamos, na verdade, definir uma política de

remuneração adequada. Não vou ficar aqui, como já disse, negando a realidade e

falando que professor do Estado ganha bem, que servidor ganha bem e que o técnico

ganha bem. Não ganha, e não adianta querer tampar o sol com a peneira. Essa é a

nossa realidade, e, se o pessoal já tinha antes o direito de receber uma remuneração

melhor que a que tinha há 10 anos ou 5 anos, hoje isso é um direito maior ainda, em

consequência dos resultados que o sistema apresenta. Se, quando os resultados

estavam ruins, as pessoas já tinham o direito de reivindicar uma remuneração melhor,

agora que todo o sistema e todos os profissionais mostraram que são capazes de

alavancar o desenvolvimento da educação de Minas e apresentar melhores

resultados, é maior ainda o direito de fazer as exigências. Do ponto de vista moral,

eles estão ainda mais qualificados para fazer essa exigência ao governo. É assim, e

não adianta negar.
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Outra coisa é o Estado, com suas dificuldades, acertar com as entidades como isso

poderá ser feito. De um lado, o problema de Minas Gerais diz respeito à remuneração

básica; de outro, há uma questão grave e difícil de resolver, que tem de ser

negociada com todas as entidades: a grande diferença de remuneração entre os

próprios professores. Ninguém ganha menos do que R$850,00, pois a lei não permite

isso. Antes de o Congresso aprovar o piso salarial nacional, Minas Gerais já tinha

estabelecido o seu.

No que diz respeito à aplicação do piso salarial em Minas Gerais, se considerarmos

a lei aprovada pela Assembleia Legislativa no ano passado e implantada em Minas, já

está assegurado que nosso Estado cumpre as determinações da lei como está hoje,

mas, no ano que vem, isso não acontecerá, pois, quando esse piso for transformado

em um piso de vencimento básico, a história será completamente diferente. Hoje,

enquanto a lei estabelecer que isso é considerado um piso remuneratório, em que

poderão ser incluídas as gratificações e as outras vantagens, aqui em Minas Gerais

isso será cumprido.

Há uma diferença no entendimento da lei, e isso não será eu quem resolverá, mas

as pessoas, que terão de examinar e definir a questão. Quando foi criada, a lei

estabeleceu que o piso seria de R$950,00 para 40 horas. Essa é a diferença. Há um

entendimento de que, se forem 24 horas, a remuneração seria de R$950,00. Caso o

professor dê 10 aulas, também receberá R$950,00. E se der uma aula somente,

receberá os mesmos R$950,00. Esse entendimento é um absurdo, pois alguns

professores dão uma, duas ou três aulas e recebem R$950,00. É óbvio que isso não

pode continuar assim. Quando o governo federal encaminhou o projeto à Assembleia,

a remuneração era claramente proporcional à jornada de trabalho. Essas

modificações introduzidas posteriormente deram essa possibilidade de interpretação,

que não nos parece razoável. Nesse sistema, não faltam professores que dão 4, 5 e

10 aulas e recebem a mesma remuneração de um professor que dá 24 aulas. Isso

não é razoável. Essa é a questão.

Do ponto de vista da aplicação da lei, referente ao piso, como está disposta não há

no Estado nada que esteja violando ou contrariando o que a lei estabelece, mas

estudos e mudanças precisam acontecer em um prazo estabelecido pela própria lei,
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que é até 31 de dezembro, incluindo-se as mudanças no plano de carreira, para que,

a partir do ano que vem, em que as regras serão de outra natureza, as normas sejam

cumpridas por Minas Gerais.

Cumprimento a Assembleia pela iniciativa desse processo. O que acontece é muito

importante. Com a participação de todos vocês e de todas as entidades envolvidas,

teremos condições de elaborar um documento que realmente seja capaz de orientar a

educação de Minas, não neste governo, que está na reta final, mas em todos os que

vierem daqui para a frente. Muito obrigado.

O Sr. Celson José da Silva - Serei rápido, pois já estamos no apagar das luzes,

mas não poderia deixar de prestar um esclarecimento. Foi dito que todas as

perguntas escritas seguiam essa linha referente à cobrança de mensalidade pela

Uemg. Isso não é verdade, pois a Uemg não cobra mensalidade em seus cursos

normais. Quem cobra mensalidades são as instituições do ensino superior mantidas

pelas fundações privadas, que integravam o sistema estadual por força de uma

decisão constitucional, incluindo-se as seis fundações associadas à Uemg. A bem da

verdade, reafirmo que são fundações educacionais associadas à Uemg por

dispositivo da Emenda à Constituição nº 72, que diz explicitamente: “Com vistas ao

estabelecimento de cooperação mútua, mantida a autonomia administrativa,

financeira e patrimonial das fundações”. Ou seja, nenhuma dessas 32 fundações

pertence ou pertenceu à estrutura formal da Uemg. Portanto, não é a Uemg que

cobra mensalidades dos seus alunos matriculados em seus cursos.

Agradeço, em nome da Secretaria, a oportunidade de estar aqui presente.

Cumprimento, particularmente, o Deputado Carlin Moura - velho companheiro de

lutas, de muitos anos, quando eu exercia cargos de administração universitária na

UFMG -, pela iniciativa deste fórum. Despeço-me com um muito-obrigado a todos.

O Sr. Jacques Schwartzman - Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade de estar

aqui com vocês discutindo questões relacionadas com a educação, particularmente o

ensino superior. Responderei a duas questões que me foram encaminhadas. A

primeira é da Sra. Maria Catarina, de Divinópolis, que indaga o seguinte: “Quando o

governo efetivará, de fato, a transformação de algumas universidades mineiras em

públicas?”. As escolas que antes eram associadas à Uemg não são mais associadas
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à Uemg. Havendo interesse mútuo do Estado e das universidades, pode haver essa

associação. Isso está previsto em lei. De maneira geral, a estatização de

universidades pode ser muito problemática, porque, em primeiro lugar, incorpora toda

a força de trabalho de seus professores e funcionários, que se tornarão funcionários

públicos. Em segundo lugar, deixa-se de cobrar mensalidades: os alunos que eram

pagantes antes deixarão de ser. Alguns se beneficiarão disso, mas outros não têm

necessidade dessa gratuidade do Estado. É uma situação complicada, mas existem

outras maneiras de o Estado intervir. Pode, por exemplo, incentivar determinados

cursos, determinadas áreas de conhecimento, determinadas áreas de pesquisa sem

estatizar a universidade. Isso é um grande problema, porque tira as autonomias

financeira e administrativa, que são muito precárias nas universidades públicas

estaduais e federais.

A outra pergunta, encaminhada pela Sra. Beatriz Rocha, fica prejudicada pela falta

de informação: “Se existem vagas ociosas nas universidades federais, por que não

aproveitar o momento para trabalhar com a formação continuada dos professores do

ensino básico, em Minas Gerais?”. Creio que cometi um erro de comunicação,

quando disse que havia grande quantidade de vagas ociosas em Minas Gerais. Na

realidade existem, mas não estão nas universidades federais, que têm taxa de

ociosidade muito baixa. Se desejarem aproveitar a capacidade ociosa dessas

instituições para a formação continuada de professores, creio ser perfeitamente

possível, mas estaremos tratando de universidades particulares, que terão seus

custos, seus honorários, etc. Isso é possível, mas não em universidades federais, que

estão com uma capacidade praticamente plena.

Era o que gostaria de dizer. Agradeço novamente a oportunidade de participar

deste debate. Obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado, Prof. Jacques. Sobre a questão do transporte escolar,

as informações são as seguintes: o governo federal repassa recursos, por meio do

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE -, ao Estado e aos

Municípios, conforme o número de alunos matriculados nas redes de ensinos

fundamental e médio. O repasse é calculado conforme o número de alunos

residentes na zona rural que necessitam do transporte. O Estado complementa os
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repasses na forma de convênio com os Municípios, para que se responsabilizem

também pelo transporte dos alunos da rede estadual. A reclamação dos Municípios é

que os valores repassados são insuficientes para a execução do serviço com

qualidade.

Informação importante: as apresentações feitas durante as palestras estão

disponíveis na internet, na página da Assembleia Legislativa: www.almg.gov.br. Basta

acessar o “site” e ir até o “link” do Fórum Técnico do Plano Decenal. O áudio também

está disponível. A nossa tecnologia é muito moderna.

Informo que retornaremos às 14h30min. Na parte da tarde o Grupo 4 - “Educação

superior” vai reunir-se no Plenarinho 1, no andar SE; o Grupo 5 - “Formação e

valorização dos profissionais de educação” vai reunir-se no Teatro, no andar térreo; o

Grupo 6 - “Financiamento e gestão, interação entre as redes de ensino” vai reunir-se

no andar SE.

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais é uma instituição pioneira no debate com

a sociedade. Há 17 anos, a Assembleia de Minas abre espaço para ouvir a

sociedade. O exemplo disso é este fórum sobre o plano decenal, que visou ouvir a

sociedade. A Assembleia interrompeu a tramitação do Projeto de Lei nº 2.215/2008

para ouvir a sociedade. Foram feitos oito encontros regionais. Diversos parlamentares

participaram desses encontros, comparecendo ontem, hoje, e provavelmente amanhã

comparecerão. O resultado deste fórum será consolidado em um relatório que será

apresentado amanhã ao Presidente da Assembleia, Deputado Alberto Pinto Coelho.

Os 77 parlamentares desta Casa receberão uma cópia do relatório final. Todo o

material de divulgação da Assembleia, o nosso Boletim Informativo, o “Assembleia

Informa”, dará o devido destaque para as discussões e polêmicas aqui apresentadas.

Existe um “hot site” específico na página da Assembleia, com todo o conteúdo

discutido aqui e nos fóruns regionais. Durante a tramitação do projeto de lei, esse

tema será debatido pelos parlamentares. O nosso objetivo fundamental é ouvir a

sociedade civil. Os parlamentares não poderiam intervir nesse debate, pois tiraríamos

a oportunidade de os senhores e as senhoras o fazerem. Posteriormente, faremos um

profundo estudo, que será objeto de debate interno nesta Casa. A Presidente da

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia já avisou, ontem, que a relatoria será
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compartilhada. Faremos um grande esforço para que as propostas sejam incluídas no

projeto final em forma de emendas.

Esta Casa continua funcionando normalmente. Faço um agradecimento especial

aos Deputados e Deputadas componentes da Comissão de Educação, à Deputada

Maria Lúcia Mendonça, à Deputada Gláucia Brandão, ao Deputado Dalmo Ribeiro

Silva e a todos os demais.

Faço uma homenagem à ex-Deputada Elisa Costa, Prefeita de Governador

Valadares, que, como Líder da Bancada PT-PCdoB, teve a iniciativa, juntamente com

este Deputado, de apresentar o requerimento para a realização deste fórum. Ela está

em Brasília, em reunião com Ministros, por isso não pôde estar aqui presente, mas

tentará comparecer amanhã, durante o encerramento.

A Bancada PT-PCdoB é pequena, mas muito laboriosa. Dividimos as tarefas e

coube a este Deputado acompanhar assuntos relacionados à educação. Todas as

posições adotadas pela Bancada PT-PCdoB são conjuntas, previamente discutidas

com o conjunto da bancada.

O mesmo procedimento também é adotado pelos outros blocos parlamentares e

partidos. Os Deputados e as Deputadas da Casa estão muito envolvidos com este

importante debate, inclusive o nosso Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho.

Posso já afirmar, de antemão, que este, sem dúvida nenhuma, foi um dos principais

e, talvez, o mais importante acontecimento realizado no Plenário desta Casa. Quero

agradecer, de forma muito especial, à nossa assessoria, à nossa Gerência de

Projetos Institucionais - GPI -, porque, sem a presença dos nossos servidores, dos

nossos Consultores e assessores, esse trabalho não seria tão benfeito. O conteúdo

deste debate será novamente reprisado na TV Assembleia.

A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa presença,

especialmente aos nossos ilustres palestrantes, que engrandeceram muito o debate,

e ainda às instituições e entidades participantes, que são fundamentais para a defesa

da educação em Minas Gerais.

Encerramento

O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência encerra a

reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo mais, às
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14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a especial também de hoje, às 20

horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 13ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 15/5/2009

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho e da Deputada Gláucia Brandão

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Esclarecimentos sobre a dinâmica dos trabalhos - Suspensão e reabertura

da reunião - Apresentação dos relatórios dos grupos de trabalho - Apresentação das

propostas e dos pedidos de destaque - Votação do documento final, salvo destaques;

aprovação - Suspensão e reabertura da reunião - Apreciação dos destaques -

Apresentação e apreciação de novas propostas - Eleição da Comissão de

Representação do Fórum - Entrega do Documento Final - Palavras do Sr. Presidente

- Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Carlin Moura - Gláucia Brandão - Lafayette

de Andrada - Maria Lúcia Mendonça.

Abertura

A Sra. Presidente (Deputada Gláucia Brandão) - Às 8h45min, declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

Ata

- O Deputado Carlin Moura, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

A Sra. Presidente - Destina-se esta reunião à realização da plenária final do fórum

técnico “Plano Decenal de Educação em Minas Gerais: Desafios da Política

Educacional”. A plenária final será destinada à discussão, votação e aprovação das
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propostas resultantes dos grupos de trabalho, à eleição da comissão de

representação e à entrega do documento final. Quero dar as boas-vindas a todos.

Meu nome é Gláucia Brandão e também sou educadora: fui professora em escola

pública, em Belo Horizonte; trabalhei na Universidade Federal como professora -

atualmente aposentada -; e fui Secretária de Educação. Temos muito em comum e,

com muita alegria, estamos aqui nesta sexta-feira para finalizar este trabalho de tão

grande importância, que irá definir as metas, as ações estratégicas para a política

educacional nos próximos 10 anos. Estamos aqui como corresponsáveis pela

elaboração desse plano e pelo acompanhamento de sua implementação. A

Assembleia foi muito privilegiada por ter esses dois dias de debate profícuo com a

sociedade civil organizada, com as entidades, com os gestores, com os pais, com os

alunos. Isso é um privilégio para a democracia participativa, pois, juntos, vamos

definir o rumo da educação em nosso Estado. Quero parabenizar a todos vocês: esta

Casa, a GPI, a nossa assessoria, as pessoas que ficaram aqui até 1 hora da manhã

discutindo as propostas. Isso é cidadania, isso é compromisso, isso faz a diferença na

realização de políticas públicas voltadas para a promoção do bem comum.

Quero falar da minha alegria em estar à frente dos trabalhos hoje. Tenho certeza de

que será um trabalho profícuo. O trabalho maior já foi feito pelos grupos, que tiveram

legitimidade no aprofundamento das questões. Estamos aqui numa plenária para

referendar e aperfeiçoar ainda mais as proposta apresentadas e aprovadas nos

grupos temáticos. O trabalho não será complicado. Estamos aqui para trabalhar com

o conteúdo, e quero chamar a atenção de vocês para que não se prendam à redação.

Para isso temos uma assessoria técnica que irá rever todas as questões. As

propostas ainda serão encaminhadas para a Comissão de Educação da Casa.

Vamos nos ater ao conteúdo. Nós podemos adicionar termos para aperfeiçoar a

proposta, podemos suprimir - se não houver relevância nem a fundamentação

necessária - e podemos alterar. Também novas propostas podem ser incluídas.

Teremos uma manhã de muito trabalho e precisaremos de muita sabedoria, de muita

humildade para escutar o outro, de muita paciência. Se não tivermos essa meta e

coerência nos trabalhos, poderemos ficar aqui até às 18 horas. São 250 propostas.

Não vamos desqualificar o trabalho que foi feito nos grupos temáticos. Agradeço a
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presença do autor do requerimento, Deputado Carlin Moura, um incessante

batalhador em prol da educação, em prol da política pública que promove a dignidade

e a cidadania em Minas Gerais.

Composição da Mesa

A Sra. Presidente - Convidamos a tomar assento à Mesa as Exmas. Sras. Lívia

Maria Fraga Vieira, Professora do Departamento de Administração Escolar da FAE-

UFMG e Coordenadora do Grupo 1 - Educação Infantil - Ensino Fundamental;

Galdina de Souza Arrais, Coordenadora da União Nacional dos Conselhos Municipais

de Educação de Minas Gerais e relatora do Grupo 1; o Exmo. Sr. Hormindo Pereira

de Souza Júnior, Professor do Departamento de Administração Escolar da FAE-

UFMG e Coordenador do Grupo 2 - Ensino Médio - Educação Tecnológica e

Formação Profissional; as Exmas. Sras. Savana Diniz Gomes Melo, membro do

Grupo de Estudos sobre Política Educacional e Trabalho Docente - Gestrado - da

FAE-UFMG e Coordenadora do Grupo 2; Rosely Carlos Augusto, representante da

Rede Mineira de Educação do Campo e da Comissão Pastoral da Terra e

Coordenadora do Grupo 3 - Educação Especial - Educação de Jovens e Adultos -

Educação Indígena, Educação no Campo e Quilombola; Santuza Abras, Diretora-

Geral do câmpus BH da Uemg e Coordenadora do Grupo 4 - Educação Superior; o

Exmo. Sr. Alexandre Borges de Miranda, Professor do Departamento de

Administração Escolar da FAE-UFMG e Coordenador do Grupo 4; as Exmas. Sras.

Maria Helena Oliveira Gonçalves Augusto, membro do Gestrado da FAE-UFMG e

Coordenadora do Grupo 5 - Formação e Valorização dos Profissionais de Educação;

Maria Juliana de Almeida e Silva, membro do Gestrado da FAE-UFMG e

Coordenadora do Grupo 5; Geane Aparecida Camargo, relatora do Grupo 5; Rosani

Souza Oliveira Brito, representante do Sindicato Único do Trabalhadores em

Educação de Minas Gerais - Sind-UTE - de Cataguases e relatora do Grupo 6 -

Financiamento e Gestão - Interação entre as redes de ensino; o Exmo. Sr. João

Marques Gonçalves, representante do Sind-UTE de Teófilo Otôni e relator do Grupo

6; a Exma. Sra. Deputada Maria Lúcia Mendonça, Presidente da Comissão de

Educação desta Casa; e o Exmo. Sr. Deputado Carlin Moura, coautor do
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requerimento, junto com a ex-Deputada Elisa Costa, que deu origem a esta

solenidade.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

A Sra. Presidente - A Presidência informa aos participantes a dinâmica desta

plenária. O documento contendo as propostas dos grupos de trabalho já foi

distribuído. Após a reabertura da reunião, será feita a apresentação dos relatórios dos

grupos de trabalho com apresentação dos pedidos de destaque. A Presidência vai ler

cada proposta, e a Mesa receberá os pedidos de destaque, os quais deverão ser

feitos oralmente. Os destaques podem ser feitos para suprimir, adicionar ou modificar.

Para agilizar os trabalhos, a Presidência solicita aos participantes que as alterações

propostas sejam substanciais, evitando-se mudanças pouco significativas. Propostas

novas e propostas contraditórias serão automaticamente descartadas. Até o momento

da votação, poderão ser apresentadas novas propostas, desde que formalizadas por

escrito e subscritas por, no mínimo, 30% dos votantes presentes. Quem tiver novas

propostas deve pegar a assinatura de pelo menos 30% dos votantes. Aprovado o

relatório, salvo destaque, será concedida a palavra por até 2 minutos aos seus

autores para o encaminhamento da votação das propostas destacadas, e, ao final,

para votação de novas propostas, alternando-se um encaminhamento favorável e

outro contrário à proposição, se houver divergência. Informamos que a aprovação da

proposta destacada prejudicará a proposta com teor contrário, aprovada em bloco.

A ata deste fórum técnico contendo a transcrição completa das exposições e

debates será publicada no “Diário do Legislativo”, na edição do dia 30/5/2009. Aos

interessados em gravar em vídeo as reuniões do fórum técnico esclarecemos que

não será possível fornecer cópias das gravações, pois haverá a reprise do evento

pela TV Assembleia. A reprise será exibida nos seguintes dias e horários: dia

22/5/2009, sexta-feira, às 8h30min, será a reprise do dia 13; no dia 23/5/2009,

sábado, às 8h30min, reprise do dia 14; no dia 24/5/2009, domingo, 8h30min, reprise

do dia 15, plenária final.

Suspensão da Reunião
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A Sra. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 20 minutos, para que

os participantes façam a leitura da proposta do documento final. Estão suspensos os

nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

A Sra. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. A Presidência lembra aos

participantes que, antes do encerramento desta reunião, conforme prevê o

regulamento do fórum técnico, será eleita uma comissão de representação para

acompanhar junto à Assembleia Legislativa o desdobramento das propostas

aprovadas neste fórum. Caso alguma entidade tenha interesse em apresentar alguma

proposta para a composição da comissão de representação, a Presidência solicita

que os pedidos sejam encaminhados à Mesa, por escrito, até as 11 horas. Portanto,

as pessoas interessadas em participar dessa comissão, que acompanhará os

trabalhos na Comissão de Educação e a tramitação do projeto de lei, favor se

inscreverem junto à Mesa, até as 11 horas.

Apresentação dos Relatórios dos Grupos de Trabalho

A Sra. Presidente - Neste momento, farão uso da palavra os coordenadores e

relatores dos grupos de trabalho. Cada grupo terá o prazo de 5 minutos para relatar o

seu trabalho.

A Sra. Lívia Maria Fraga Vieira - Bom-dia a todos. Meu nome é Lívia Maria Fraga

Vieira. Sou professora da Faculdade de Educação da UFMG. Estou colaborando com

os trabalhos de apresentação e discussão das propostas do Plano Decenal de

Educação do Estado de Minas Gerais. O nosso grupo se reuniu na quarta-feira à

tarde e contou com significativa participação de professores das redes estaduais e

municipais e de ensino superior; representantes de órgãos estaduais e municipais de

educação, de movimentos de luta por creches, dos fóruns de luta pela qualidade da

educação infantil e do Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil; e outros

segmentos envolvidos na luta pela educação de qualidade em nosso Estado. As

discussões e as deliberações ocorreram em clima democrático e expressaram

consensos importantes pelo aprimoramento das propostas relativas à educação

infantil e ao ensino fundamental. Ficou também evidente a manifestação dos

representantes, interessados em acelerar as metas e os períodos de implementação
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das propostas. Fica expressa a necessidade de que a melhoria do acesso à

qualidade de educação se dê de forma mais acelerada, afinal de contas muitos temas

estão sendo discutidos há mais de ano no Brasil e em nosso Estado. Em algumas

áreas ficou evidente algumas ambiguidades, como em relação à educação infantil, à

formação e às características dos profissionais de educação. Essas questões devem

ser aprofundadas nos diferentes fóruns, para que a educação infantil tenha

tratamento adequado nos sistemas de ensino estadual e municipal.

Em relação ao ensino fundamental, fica evidente a questão da educação integral,

da melhoria do atendimento nas escolas, da educação especial e das parcerias nos

sistemas, assim como a melhoria do atendimento, o trabalho dos professores e a

gestão da escola. A discussão das propostas vai expressar isso, mas, de qualquer

maneira, quero dizer que as discussões foram bastante proveitosas. Conseguimos

debater e deliberar sobre todas as propostas que estavam em pauta. Estamos aqui

com a nossa relatora, a Profª Galdina, que representa a União Nacional dos

Conselhos Municipais de Educação.

O Sr. Hormindo Pereira de Souza Júnior - Bom dia. Também sou professor da

Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais e estou

colaborando com a coordenação do grupo do Ensino Médio - Educação Tecnológica

e Formação Profissional. Gostaria de destacar o número expressivo de participantes

desse grupo: cerca de 90. É uma participação intensa e cuidadosa. Com certeza,

elaborar o Plano Decenal e pensar no ensino médio é algo fundamental. Sabemos

que, sem uma certa universalização do ensino fundamental no país, o ensino médio

não será para todos. O grupo expressou uma preocupação grande, principalmente

com definições conceituais. Por exemplo, o que se entende por padrão de

entendimento? No primeiro artigo estabelecido pelo grupo, foram definidos 13 itens

de importância para o padrão de entendimento. Algo recorrente que a Lívia já

identificou no primeiro grupo foi a questão da redução dos prazos imediatos. Tudo é

imediato em educação. Na verdade, tudo é muito imediato. Quando falamos em

educação em nosso país, tudo é imediato, tendo em vista a redução e o cumprimento

dos prazos, a necessidade de ampliação e atendimento do ensino médio e da

educação profissional em nosso Estado. As preocupações do grupo são significativas
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em relação à melhoria das condições de trabalho dos profissionais da educação, à

participação da comunidade na gestão democrática, à eleição para Superintendente

de delegacias regionais de ensino e para diretores das escolas e à universalização do

ensino médio. Vou citar algumas ações estratégicas que foram marcantes e que

definem bastante a concepção dos participantes desse grupo no que se refere ao

Plano Decenal de Educação. Por exemplo, definir em seis meses os padrões de

atendimento do ensino médio, abrangendo os aspectos relacionados à infraestrutura

física, ao mobiliário, aos equipamentos, aos recursos didáticos, ao número de alunos

por turma - conforme legislação vigente -, à gestão escolar e aos recursos humanos

indispensáveis para a oferta da educação de qualidade. Outra ação estratégica muito

importante, que mostra a concepção que norteou o grupo, é a extinção imediata da

política de focalização, como as escolas-referência, adotando-se estratégias

universais de qualidade para o ensino médio.

As metas também mostram claramente qual foi a concepção norteadora do

trabalho. Cito, por exemplo, uma meta significativa para o ensino médio: ampliar

progressivamente a jornada escolar diária, visando à oferta de tempo integral, para

20% dos alunos do ensino médio em três anos e para 40% em cinco anos, com

prioridade para os que se encontram em condição de maior vulnerabilidade social e

com a garantia da oferta de cursos de formação profissional. Outra meta significativa,

relacionada diretamente ao problema do trabalho do professor, é implantar, em no

máximo um ano, em todas as escolas do ensino médio, a lousa, o marcador e um

programa para instalação da lousa eletrônica. Isso é algo significativo, porque o

estudo mostra que, além da depressão, como doença fundamental do professor, o

uso do giz branco causa uma doença importante. Trata-se da melhoria das condições

de trabalho.

No caso da formação profissional, destaco uma ação estratégica significativa, que é

a criação de uma rede pública estadual própria, gratuita e de qualidade de ensino

técnico profissionalizante em cinco anos, com o investimento previsto no Orçamento

Anual do Estado, absorvendo a demanda estadual e rompendo com a terceirização

da oferta de vagas nessa modalidade de ensino. Obrigado.
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A Sra. Rosely Carlos Augusto - Bom-dia a todos e a todas. Meu nome é Rosely e

sou militante do movimento e da Rede Mineira de Educação do Campo e doutoranda

na Faculdade de Educação na área da educação do campo.

Trabalhamos no Grupo 3 na quarta-feira, e estiveram presentes professores,

professoras, alunos e militantes das áreas da educação de jovens e adultos,

movimentos do direito da pessoa com deficiência, do direito a uma educação

diferenciada, do campo, indígena e quilombolas. Contamos também com a presença

de profissionais das áreas das políticas sociais que envolvem esses setores.

O tema pertinente ao Grupo 3 diz respeito à inclusão social, ao direito à igualdade e

à diferença e à diversidade cultural. Tínhamos quatro temas no grupo - educação de

jovens e adultos, educação especial, educação do campo, educação indígena e de

comunidades quilombolas -, e um novo tema foi introduzido pelas audiências públicas

regionais e consulta popular, que foi a educação no sistema carcerário e ao sistema

socioeducativo.

Não vou alongar-me na justificativa da importância destes temas para a política de

educação, pois tenho certeza de que todos temos consciência da sua pertinência,

importância e relevância e também porque, pelo teor das propostas apresentadas,

perceberemos o quanto esses temas e especificidades ainda são desconsiderados na

elaboração e implementação das políticas públicas, de um modo especial na política

de educação, e ainda o quanto são desrespeitados os direitos humanos, o direito à

diferença, os direitos sociais e os direitos individuais nas práticas de educação e nas

políticas públicas propostas.

O problema que detectamos é menos de legislação, de modo geral, e mais do

cumprimento das normas pertinentes a essas áreas. Temos legislação suficiente que

nos permite avançarmos, de forma acelerada, para superar as desigualdades sociais.

Ou seja, podem ser garantidos os direitos à igualdade e à diferença e à constituição

de um sistema, de fato, de educação inclusiva. De modo geral, as propostas, no teor

e no debate, se ativeram aos prazos, às metas e às garantias do direito ao acesso, à

sensibilidade e à diferença. Propomos a garantia do direito a uma educação

diferenciada. Espero que, nesta manhã, possamos trabalhar bem.



____________________________________________________________________________
1584

A Sra. Santuza Abras - Bom-dia a todos e a todas. Cumprimento a Mesa na pessoa

dos Deputados presentes. Em primeiro lugar, quero fazer um agradecimento à

Assembleia Legislativa e à equipe da GPI, que muito nos ajudou no trabalho dos

grupos. Sem eles, seria praticamente impossível que hoje tivéssemos aqui este

documento. Quero dizer, de público, como esse esses servidores trabalham para

realmente termos tudo pronto a tempo e hora. Foi impressionante o trabalho das

pessoas. Todos os que estavam nas comissões sabem até que hora tivemos de ficar

aqui para que hoje estivesse tudo certinho. Então, penso ser importante fazermos

esta ressalva.

O nosso grupo teve 90 participantes. Foi muito interessante que o tema “Educação

superior” conseguisse um lugar nesse Plano Decenal. Embora a educação superior

do Estado esteja vinculada à Secretaria de Ciência e Tecnologia, não conseguimos

enxergá-la separada do outro nível, educação infantil, educação fundamental e

ensino médio, ou seja, da educação básica. Talvez o número de propostas desse

grupo seja o mais tímido do caderno, mas confesso a vocês que o grupo trabalhou de

forma harmônica, respeitando as opiniões das pessoas. Houve debates, e ficamos ali

até tarde para tentarmos chegar às melhores opções, até porque tínhamos um

número limitado de propostas novas a serem apresentadas. Assim, foi muito bom

termos trabalhado com esse grupo a fim de ressaltarmos a importância da educação

superior no Estado de Minas Gerais. Precisamos fortalecer as nossas instituições

estaduais de ensino superior, que muito têm contribuído para o nosso Estado e

poderão contribuir ainda mais, fazendo parte desse Plano Decenal. Também gostaria

de enfatizar que continuaremos a trabalhar para integrar a educação básica à

educação superior, porque esta é aquela que exatamente forma as pessoas que

trabalharão na educação básica. Embora sejamos de Secretarias diferentes,

devemos trabalhar com a visão de que não há um interesse específico para

determinado nível. Todos os níveis devem olhar em uma direção, para que

melhoremos, cada vez mais, a qualidade da educação. Elaboramos 27 novas

propostas que, por meio de votação, se tornaram 17 propostas. Depois conseguimos

selecionar o número solicitado. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e

dizer que será muito importante acompanharmos esse Plano Decenal de Educação e
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todas essas metas. O primeiro colega que falou lembrou que todos, de um modo

geral, nas opiniões que manifestaram, pediram para diminuir o tempo. Isso é muito

lícito, pois esse plano já deveria estar em funcionamento. Como está iniciando agora,

muitos pediram para que os prazos fossem reduzidos. Os trabalhos desta manhã

serão muito profícuos. Muito obrigada.

A Sra. Maria Helena Oliveira Gonçalves Augusto - Bom-dia a todos. Cumprimento o

auditório e a Mesa. É um prazer estar aqui. Sou doutoranda em educação da

Faculdade de Educação da UFMG, mas tenho uma longa carreira na área de

educação pública no Estado de Minas Gerais, e não podia me esquecer de

mencionar isso aqui. Agradeço a colaboração de todos que, ontem, participaram do

grupo de formação e valorização dos profissionais da educação. Em primeiro lugar,

ressalto a plenária completa, composta por profissionais da educação e outros, que

estiveram presentes até o encerramento dos trabalhos, às 21h30min. Isso é muito

importante. Todos estavam muito envolvidos e participaram ativamente dos trabalhos.

Agradeço a colaboração e a coordenação da Juliana, minha colega de doutorado, da

Geane, nossa relatora, da equipe de assessoria da Assembléia, da Comissão de

Educação e da GPI, que também foi muito importante.

Destaco que as propostas de ação priorizadas e as metas vieram preencher uma

lacuna constatada no projeto de lei encaminhado à Assembleia, antes da realização

do fórum técnico, em maio de 2008. As propostas apresentadas ontem visavam

corrigir essa distorção do projeto de lei no que diz respeito à formação e à valorização

dos profissionais da educação. Destaco alguns aspectos: a rejeição unânime à

supressão completa do aspecto da premiação e da certificação dos professores nos

planos e nas políticas; a premência e urgência da questão salarial, para corrigir essa

defasagem constatada nos quadros da educação de um modo geral; e a

contemplação da atualização salarial nas tabelas dos planos de carreira, da Lei nº

15.293, que estão sem correção há muito tempo. Há também os aspectos

importantes referentes às condições de trabalho dos professores. Pelas exposições,

percebi que isso foi discutido também em outros grupos. Ressalto ainda as propostas

encaminhadas para corrigir essas precariedades e distorções verificadas nas

condições de trabalho; a urgência na promoção dos concursos públicos; as políticas
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de saúde; a questão da formação continuada, que, muitas vezes, é renegada; o

afastamento remunerado para o aperfeiçoamento profissional previsto nas políticas;

as horas de trabalho remuneradas para outras atividades além da regência das aulas

nas salas; a melhoria das condições de trabalho no que diz respeito à infraestrutura; a

informática na educação e a urgência de os professores terem acesso a esses

equipamentos e serem capacitados para a sua utilização; a ênfase na garantia e no

financiamento da educação, para que as propostas sejam efetivamente

concretizadas, e a política não seja baseada no recurso que se tem, mas no que se

deve fazer, além de um acompanhamento permanente do profissional da educação.

É preciso que haja um fórum permanente de educação. Era o que gostaria de dizer.

A Sra. Rosani Sousa Oliveira Brito - Bom-dia a todas e a todos. Estarmos aqui

fazendo a discussão final e imediata do Plano Decenal da Educação em Minas Gerais

é muito gratificante, porque trabalhamos muito na base para que isso acontecesse. A

Ana, minha companheira, se dedicou dias e noites, em Juiz de Fora, para que ali

acontecesse tão brilhantemente esse fórum. O tema do nosso grupo, “Financiamento

e Gestão”, é muito importante para a educação, porque, se não tivermos gestores

democráticos que entendam a educação como primordial para que uma sociedade

tenha sucesso, principalmente no que diz respeito à cidadania, aos direitos e deveres,

não conseguiremos levar nada adiante.

O que mais chamou a minha atenção durante a discussão - embora tenha sido dito

aqui, vou reafirmar - foi a questão do prazo, ou seja, imediatamente, quase que para

ontem. Em todos os momentos, em todos os grupos, falávamos sobre isso. A

contribuição do companheiro Aurívio é muito importante: “aumentar o investimento

em educação no valor de 1% do PIB de Minas Gerais a cada ano, nos próximos 10

anos, sem prejuízo do percentual previsto em lei. Garantir recursos financeiros na

dotação orçamentária do Estado e Municípios para formação dos conselheiros dos

órgãos de controle social da educação”.

Outra dificuldade que estamos enfrentando nos Municípios é a indicação de Diretor.

Isso está doendo demais no processo democrático pelo qual estamos lutando desde

o período militar: “estabelecer em seis meses, eleição direta para Diretor de escolas

públicas municipais e estaduais, além dos Superintendentes regionais de ensino para
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mandato de três anos com direito a uma reeleição”. Em todo o processo democrático,

a eleição é importantíssima, porque o debate é feito na base. Devemos continuar

lutando, não podemos desistir desse processo democrático e, principalmente,

devemos colocar a educação como a essência de toda a sociedade não só nos

palanques políticos, mas também na prática. O companheiro João Marques dará

continuação à exposição do tema.

O Sr. João Marques Gonçalves - Bom-dia a todas e a todos. São muito

interessantes algumas propostas feitas no interior e na Capital. Como a Rosani disse,

o aumento de 1%, sem queda de salários, é muito importante. Essa proposta obteve

aprovação unânime. Existem outras questões com as quais devemos ter muito

cuidado no momento da votação. Estou me referindo a algumas palavrinhas que

estão deixando a desejar. Precisamos ter esse controle. Também é muito importante

a implementação da revisão dos regimentos dos conselhos estadual e municipais de

educação.

Hoje podemos dizer que não conhecemos ou que não sabemos quem são esses

conselheiros, podemos até mesmo estar entre eles. É importante que falem com os

segmentos da comunidade e sem o veto do Governador. É importante termos

independência nisso.

Outra coisa dita foi a garantia de recursos financeiros de dotação orçamentária de

Estados e de Municípios para a formação de conselheiros. Tudo isso é muito

importante. A Comissão escolhida terá que ser muito atenta em relação ao

financiamento.

Quero chamar a atenção para uma questão que está embutida em outra proposta.

Como professores, necessitamos de auxílio pedagógico e psicológico que nos dê

sustentação na escola. Quero que essa proposta seja revista durante o percurso

desse trabalho porque é muito importante. Que haja, sim, um concurso para esses

profissionais, a fim de que nos auxiliem no dia a dia. O que encontramos na escola

muitas vezes nos deixa muito estressados no final do dia.

A garantia do transporte escolar pode ser algo redundante, mas há cidades que

infelizmente não têm isso. A mídia comenta isso em todos os cantos.
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Queremos que o financiamento, a gestão, o orçamento participativo da

Superintendência de Ensino, a participação direta da comunidade escolar e da

comunidade civil sejam vistos com muito carinho. Tudo isso tem que ser votado com

muito cuidado para não decidirmos coisas que futuramente nos prejudiquem. Muito

obrigado.

A Sra. Presidente - A Presidência agradece a todos os coordenadores e relatores

que participaram dos grupos temáticos realizados ontem.

Apresentação das Propostas e dos Pedidos de Destaque

A Sra. Presidente - Faremos a composição do quórum. Há 172 votantes presentes.

Serão necessárias, no mínimo, 52 assinaturas para apresentação de novas

propostas.

- Procede-se à leitura das propostas e à apresentação dos pedidos de destaque.

Votação do Documento Final, salvo Destaques

A Sra. Presidente - Em votação, o documento final, salvo destaques. Quem for

favorável, levante o cartão. (- Pausa.) Aprovado.

Suspensão da Reunião

A Sra. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1h30min. Estão

suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

A Sra. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Gostaria de dizer que até

aqui tem-nos ajudado o Senhor, e estamos muito felizes com as condições do

trabalho até este momento. Esperamos que nesta tarde tenhamos o mesmo sucesso

que obtivemos até agora. Precisamos ser ágeis e objetivos nas falas. As pessoas que

forem contra ou a favor devem ser muito objetivas ao fazer a avaliação da

proposição, dizendo se realmente ela é fundamental para o aperfeiçoamento da

proposta.

Muito obrigada pela participação de todos. Toda a nossa Minas Gerais está

representada, e esperamos que este trabalho também represente os sonhos, as

demandas e as necessidades de todos os educadores da comunidade educacional

de Minas Gerais.
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Apreciação dos Destaques

A Sra. Presidente - Iniciaremos com a apresentação dos destaques. Solicito a todos

que, para o destaque, posicionem-se ao microfone. Digam primeiro se a proposta é

aditiva, supressiva ou de modificação. Leiam a proposta e, logo em seguida,

disponham de 1 minuto para o encaminhamento a favor. Uma pessoa terá 1 minuto

para o encaminhamento contrário. Depois colocarei a proposta em votação.

- Procede-se à apreciação dos destaques.

Apresentação e Apreciação de Novas Propostas

A Sra. Presidente - Há cinco novas propostas. Daremos início à apreciação das

novas propostas. Farei a leitura da proposta duas vezes e, se houver destaque, a

pessoa deverá manifestar-se, dizendo o seu nome e a instituição que representa. Se

não houver destaque, leremos todas e, no final, procederemos igualmente. (- Lê:)

“Estratégias e ações de gestão democrática em todas as escolas públicas e

privadas. Tema: financiamento e gestão. Entidade: Federação de Associações de

Pais e Alunos de Minas Gerais - Faspa-MG. Proposta: padrão de boa qualidade da

educação. Justificativa:

A Constituição Federal, no art. 208, exige a definição de um padrão mínimo para

determinar a boa qualidade. A palavra ‘qualidade’ é um substantivo que não tem

poder de qualificar a educação. Assim, se queremos um padrão de boa qualidade,

temos que apresentar quesitos mínimos que determinem a boa educação, e sem

deixar dúvidas quanto à qualificação boa.”

Estamos apresentando a questão de padrão de boa qualidade da educação. É a

proposta de inclusão no financiamento e gestão. Destaques? Peço que a autora use

1 minuto para apresentar a proposta.

A Sra. Iedy Bambirra - O problema é que listamos 19 itens que precisam ser

aprovados em bloco, pois não faz sentido tirar qualquer quesito. Assim como a escola

de samba tem quesitos para ganhar o prêmio - tempo, música, fantasia -, a educação

também tem quesitos mínimos. Embora muitos já estejam abrangidos em outras

propostas, não se pode tirá-los, porque a Constituição Federal exige a definição

desses quesitos. Então, é importante a aprovação em bloco. E gostaria de lê-los para

conhecimento da plenária. Isso me é permitido?
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A Sra. Presidente - Não.

A Sra. Iedy Bambirra - Mas será aprovada sem a leitura?

A Sra. Presidente - Farei a leitura dos quesitos. A ideia é que ela defina padrões de

qualidade.

A Sra. Iedy Bambirra - São 3 artigos e 19 quesitos.

A Sra. Presidente - Ela diz: “Gestão democrática em todas as escolas públicas e

privadas”. Segundo: “Participação da comunidade escolar, que deve ter ciência do

processo pedagógico, bem como os pais ou responsáveis”. Além da ciência do

processo pedagógico, também “participar da definição das propostas educacionais”.

Art. 53 da Lei Federal nº 8.096, de 1990. Terceiro: “É assegurada à criança e ao

adolescente a qualificação para o trabalho”. Lei Federal nº 8.096. E aí menciona o

Estatuto: “É assegurada à criança e ao adolescente igualdade de condições para o

acesso à permanência...”. E destaca todos os itens.

A Sra. Iedy Bambirra - Destaque cada um, por favor.

A Sra. Presidente - “É assegurado à criança e ao adolescente o direito a ser

respeitado por seus educadores”. É todo o Estatuto; são 20 itens.

A Sra. Iedy Bambirra - Mas é importante a assembleia saber isso, por favor.

A Sra. Presidente - Todo o mundo conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente.

A Sra. Iedy Bambirra - Não, a grande maioria nunca o leu.

Um participante - Deputada, questão de ordem. Faça a votação.

A Sra. Presidente - Colocarei em votação.

A Sra. Iedy Bambirra - Gente, pelo amor de Deus! O que custa ler 19 itens? O povo

precisa tomar conhecimento disso.

Um participante - Questão de ordem. Deputada, ponha em votação na plenária.

A Sra. Presidente - Só um momento, pessoal. Colocarei em votação se querem que

eu leia os 20 itens.

A Sra. Iedy Bambirra - Dezenove itens.

A Sra. Presidente - Quem for favorável à leitura dos 19 itens levante o cartão. (-

Pausa.) Então, não lerei os 19 itens.

A Sra. Iedy Bambirra - Tem que ser aprovado em bloco.
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A Sra. Presidente - Quem for favorável a que eu não faça a leitura levante o cartão.

(- Pausa.) Aprovado.

A Sra. Iedy Bambirra - Agora, quero a aprovação em bloco, total.

A Sra. Presidente - Faremos o encaminhamento da proposta da Faspa em relação

à definição de padrão de boa qualidade para a educação. Quem for favorável à

inserção dessa nova proposta no Plano Decenal levante o cartão. (- Pausa.)

Rejeitada a proposta.

A Sra. Iedy Bambirra - Isso significa que Minas continua para trás, que saiu da

vanguarda. Meus pêsames para esta plenária!

A Sra. Presidente - Proposta de inclusão no Grupo 5, formação e valorização

profissional. “Proposta de meta: implementar, imediatamente, a liberação de um terço

de aulas mensais para o professor poder atuar na coordenação de área ou áreas

afins do ensino básico”. Novamente: “implementar, imediatamente, a liberação de um

terço de aulas mensais para o professor poder atuar na coordenação de área ou

áreas afins do ensino básico”. Quem for favorável à inclusão dessa proposta levante

o cartão. (- Pausa.) Aprovada.

Proposta de Cláudio Francisco de Moraes Neves, psicólogo educacional licenciado.

“Garantir, no prazo máximo de dois anos, a realização de concurso público para

psicólogo educacional, psicopedagogo, fonoaudiólogo e assistente social para as

escolas públicas do Estado de Minas Gerais, reconhecendo as atribuições

específicas desses profissionais, que passarão a compor as equipes de educadores

da escola, tendo suas carreiras reconhecidas e valorizadas no ensino público. Quem

for favorável à proposta, levante o cartão. (- Pausa.) Aprovada.

A Sra. Santuza Abras - Não falaram pedagogos, e eu gostaria que fosse incluído. A

Prefeitura não faz concurso para pedagogo há muito tempo.

A Sra. Presidente - Tudo bem. Estão faltando apenas duas propostas, e quero dizer

que preciso que vocês permaneçam aqui. Primeiro, porque votaremos a Comissão de

Representação e, segundo, porque o nosso Presidente Alberto Pinto Coelho está

aguardando para receber das mãos de vocês o Plano Decenal que será aprovado

aqui. Então, por favor, mais 10 minutos para encerrar.
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Proposta de Sheila Maria Lucas, do Sind-UTE. Proposta de meta: “Implementação

imediata da Lei nº 11.738/2008, Lei do Piso Salarial do profissional do magistério

público da educação básica para a jornada de 24 horas, de formação em nível médio,

com um terço de hora por atividade-extra de sala de aula. Além disso, pagamento por

habilitação, conforme Lei nº 15.293, de 5/8/2008 - Plano de Carreira”. Quem for

favorável à proposta levante o cartão. (- Pausa.) Aprovada.

A Sra. Tânia Figueiró - Se realmente for aprovada, favor incluir a Lei nº 15.301 -

Plano de Carreira -, que ficou excluída mais uma vez.

A Sra. Presidente - Proposta de Gílson Reis, do Sinpro-MG: “Estender a

abrangência do Plano Decenal à educação privada e estabelecer um sistema único

de ensino para o Estado de Minas Gerais”. Quem for favorável à proposta do Gílson

levante o cartão. (- Pausa.) Aprovada.

Eleição da Comissão de Representação do Fórum

A Sra. Presidente - A Mesa recebeu uma proposta para a composição da Comissão

de Representação. A proposta é manter a composição da Comissão Organizadora e

acrescentar as entidades que se inscreveram. A Comissão Organizadora foi

composta por várias entidades parceiras. Estamos incluindo todas as entidades que

se inscreveram. Coloco em votação a proposta que a Mesa recebeu de inclusão na

Comissão de Representação de todas as entidades que participaram e se

inscreveram. Quem for favorável a essa proposta levante o cartão. (- Pausa.)

Aprovada. Passaremos, agora, à eleição da Comissão de Representação.

- Procede-se à eleição da Comissão de Representação, cujos membros são os

seguintes:

1 - Associação dos Professores Públicos de Minas Gerais – APPMG

- Leni Maria Rabelo

2 - Associação Nacional dos Universitários do Prouni – Guna

- Adriana Ferreira

3 - Câmara Municipal de Cabeceira Grande

- Lília Marcos Viana de Siqueira

4 - Colégio Tiradentes da Polícia Militar

- Elizabete Jurema Machado da Rocha



____________________________________________________________________________
1593

5 - Confederação Nacional das Associações de Pais e Alunos de Minas Gerais –

Confenapa-MG

- Maria Celina Dias

6 - Conselho Regional de Educação Física – 6º Região – CREF6

- Anísia Sudário Daniel

7 - DAs – UEMG

- Vitor Fernandes Colares

8 - Escola Estadual Luiz de Melo Viana Sobrinho - Divinópolis

- Maria Catarina Laborê Domingues Vale

9 - Federação das Associações de Pais e Alunos de Minas Gerais – Faspa-MG

- Iedyr Gelape Bambirra

10 - Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais –

Fetaemg

- Renata Karine Lacerda – Marcos Vinicius Bias Nunes

11 - Fesempre / UGT

- Silvério do Prado

12 - Fórum Mineiro de Educação Infantil

- Dinéia Domingues / Clever Alves Machado

13 - Fundação de Ensino de Contagem – Funec

- Cíntia Maria Fernandes

14 - Movimento dos Sem Universidade de Minas Gerais

- Luiz Eduardo Rodrigues de Almeida Souza

15 - N'Golo – Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais

- Míriam Aprígio Pereira – Sandra Maria da Silva

16 - Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais

- Camila Campos da Cruz

17 - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC Minas

- Maria Salete Chaves

18 - Prefeitura Municipal de Arcos ( Educação)

- Edna Soares Pereira e Lino

19 - Rede Evangélica 3º Setor / Populações Tradicionais
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- Hélio Emiliano Moreira

20 - Secretaria de Estado da Educação – SEE

- Luís Aureliano Gama de Andrade – Maria de Lourdes Melo Prais - Dedê

21 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – Sectes

- Celson José da Silva

22 - Secretaria Municipal de Educação de Teófilo Otoni

- Maria Imaculada de Oliveira Pignaette

23 - Secretaria Municipal de Educação de Montes Claros

- Marta Aurora Mota e Aquino

24 - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac – Administração

Regional de Minas Gerais

- Giane Tita de Souza Ferreira

25 - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Minas Gerais – Senai-MG

- Eliane Aquino Ribeiro

26 - Serviço Social da Indústria – Sesi

- Simone Santos

27 - Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais – Sinpro

- Ana Maria Prestes Rabelo – Clarice Barreto Linhares - Gilson Luiz Reis

28 - Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais – Sind-UTE-MG

- Lilian Paraguai

29 - União Colegial de Minas Gerais – UCMG

- Flávio Tarcísio Rosa Nascimento

30 - União dos Conselhos Municipais de Educação de Minas Gerais- Uncme-MG

- Galdina de Souza Arrais

31 - União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais – UEE-MG

- Diogo Oliveira Santos

32 - União Nacional de Grêmios Estudantis – Ungres

- Thiago Henrique dos Santos Carvalho

33 - União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – Undime-MG

- Jauer Torquato Rodonalho – Marisa Mara Vaz Costa Galuppo – Suely Duque

Rodarte
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34 - Universidade do Estado de Minas Gerais – Uemg

- Santuza Abras

35 - Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes

- Juliana Leite Ferreira

36 - Universidade Federal de Minas Gerais - Faculdade de Educação – FaE-UFMG

- Mônica Correia Baptista

37 - Universidade Federal de Minas Gerais – Núcleo de Estudos Quilombolas e

Populações Tradicionais – NUQ-UFMG

- Cynthia Adriadne Santos

Entrega do Documento Final

A Sra. Presidente - Está aprovado o Plano Decenal para os próximos 10 anos para

a política educacional do Estado de Minas Gerais. Parabéns a todos que contribuíram

e que participaram deste fórum. Gostaria de chamar, para entregar ao Presidente

desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho, o documento final aprovado hoje: Lilian

Paraguai, do Sind-UTE; Galdina de Souza Arraes, da Uncme; Flávio Nascimento, da

União Colegial dos Estudantes de Minas Gerais - UCMG -; Gílson Luiz Reis, do

Sinpro; Renata Karine Lacerda, da Fetaemg; Iedir Gelape Bambirra, da Faspa;

Míriam Aprígio Pereira, dos Quilombolas; Marinez, do Sind-UTE, e também o

representante da UFMG.

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Com a palavra, a Deputada

Maria Lúcia Mendonça.

A Deputada Maria Lúcia Mendonça - Sra. Presidente, permita-me uma fala antes do

nosso querido Presidente. Escutem o que somos, retirado de Jeremias: “Só eu

conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, e um futuro

cheio de esperança. Sou eu, o Eterno, quem está falando”. Vejam o que o Carlin

Moura retirou para nós, de Provérbios 22:6: “Ensina à criança o caminho que ela deve

seguir; mesmo quando envelhecer, dele não se há de afastar”.

Mateus 5:14-16: “Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade

situada sobre a montanha nem se acende uma luz para colocá-la debaixo dos

alqueires, mas, sim, para colocá-la sobre o candeeiro a fim de que brilhe a todos os

que estão em casa.”. Para encerrar, Romanos 8:31: “O que diremos depois disso? Se
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Deus é por nós, quem será contra nós?”. É isso o que queremos para todos vocês.

Muito obrigada. Vamos levar isso para a nossa vida.

A Sra. Lilian Paraguai - Em nome das mais de 20 entidades organizadoras do fórum

técnico e das mais de 40 entidades participantes, gostaria de ressaltar que este

documento expressa toda a vontade e necessidade da sociedade civil organizada e

da comunidade escolar. Nós fizemos a nossa parte e agora esperamos que os

senhores façam a sua, enquanto representantes desta Casa importante, que deve

expressar a vontade de toda a sociedade.

O Deputado Carlin Moura - Neste encerramento, agradeço a todas as entidades

parceiras, a todos aqueles que, durante as etapas regionais em Montes Claros,

Araçuaí, Paracatu, Governador Valadares, Divinópolis, Juiz de Fora, Uberlândia e

Varginha nos ajudaram a desenvolver este trabalho. Faço ainda um agradecimento à

Assembleia Legislativa de Minas Gerais, pioneira no processo de diálogo com a

sociedade civil e referência nacional, porque o verdadeiro poder democrático não se

constroi sem ouvir a comunidade. Não poderia deixar de fazer um agradecimento

muito especial aos servidores desta Casa, à GPI, a todos os assessores e

Consultores, à equipe da TV Assembleia. Se não fossem eles, o que seria de nós,

Deputados e Deputadas? Agradeço também ao nosso Presidente, Deputado Alberto

Pinto Coelho, que nos momentos mais difíceis sempre esteve ao nosso lado

incentivando e garantindo a realização deste fórum. Muito obrigado.

A Deputada Gláucia Brandão - Agradeço a participação de todos, dos cidadãos

mineiros que participaram através de consulta pública, de vocês que permaneceram

aqui nesses últimos três dias, das gerências da Casa, da TV Assembleia, enfim, de

todos que contribuíram para que tivéssemos um final feliz.

A Bíblia fala que na multidão de conselhos está a sabedoria. Compartilhamos idéias

e diversidades e chegamos a um denominador comum. O documento será

encaminhado à Comissão de Educação.

Como membros desta Comissão, assumimos o compromisso de analisar, com

carinho e profundidade, todas as propostas, para que possam ser transformadas em

emendas e incluídas na lei. Vamos dar prosseguimento, com a Comissão eleita aqui

hoje, à Comissão de Representação, para continuarmos juntos até a aprovação final
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da lei. Depois iremos conclamar toda a sociedade de educação de Minas para

acompanharmos a implementação do plano, o que é mais importante.

Gostaria de agradecer a participação de todos, a seriedade, o compromisso.

Agradeço a todos das galerias, a todos que participaram à distância, e gostaria de

dizer que o processo de construção de uma democracia participativa se dá quando o

Parlamento e a sociedade abraçam uma ideia e trabalham juntos para incentivá-la.

Afinal, não desejamos realizar apenas uma representação pelo povo, mas sim com o

povo. Isso foi vivenciado aqui nesses dias. Por isso agradeço a todos, desejando

sucesso. Que vocês continuem trabalhando com sabedoria, empreendimento, alegria

e prazer, para que possamos transformar a educação do nosso Estado. Que Deus

nos abençoe, a todos, nessa nossa nova empreitada.

- Procede-se à entrega do Documento Final ao Sr. Presidente, cujo teor é o

seguinte:

RELATÓRIO FINAL DO PLANO DECENAL

Grupo 1

EDUCAÇÃO INFANTIL - ENSINO FUNDAMENTAL

Ações Estratégicas

Educação Infantil

1 - Implementar e garantir, em até dois anos, no âmbito dos sistemas estadual e

municipal de ensino, os padrões de atendimento da educação infantil, conforme

estabelecido nos Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação

Infantil do MEC, abrangendo os aspectos relacionados com a infraestrutura física, o

mobiliário e o equipamento, os recursos didáticos, o número de crianças por turma, a

gestão escolar e os recursos humanos indispensáveis à oferta de uma educação de

qualidade.

2 - Definir e implementar, em até dois anos, conforme as Diretrizes Curriculares

Nacionais para a Educação Infantil, ações que garantam as condições para promoção

do desenvolvimento e aprendizagem das crianças.

3 - Regularizar, em até dois anos, os processos de autorização e funcionamento da

educação infantil de todas as instituições públicas e privadas, observando os
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Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil, bem como os

Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil.

4 - Elaborar ou atualizar, em dois anos, os projetos pedagógicos em todas as

instituições de ensino infantil públicas e privadas e estabelecer um programa para

formação continuada, em serviço, para os profissionais de educação infantil, em

parceria com a União e os Municípios.

5 - Assegurar e ampliar a oferta de vagas em cursos normal de nível médio e

superior para formação de docentes para atuar na educação infantil.

6 - Disponibilizar e garantir, nas instituições de educação infantil, o atendimento de

um professor especializado em Educação Física.

7 - Tornar obrigatória a colaboração da escola na implantação da lei sobre o “teste

da orelhinha”, por meio de campanhas que busquem a conscientização dos pais e

das crianças, visando à saúde destas.

8 - Assegurar, em regime de colaboração técnica e financeira, que, em dois anos,

todos os Municípios tenham definido sua política para a educação infantil, com base

nas diretrizes nacionais e normas complementares estaduais e municipais.

9 - Garantir estrutura física e pedagógica e profissionais especializados para o

atendimento, nas instituições de educação infantil, de crianças com deficiência ou

mobilidade reduzida.

10 - Universalizar, em até três anos, em articulação com as áreas de saúde e

assistência social, os exames de acuidade visual e acuidade auditiva, os

atendimentos psicológico, odontológico e fonoaudiológico e outros procedimentos,

para as crianças matriculadas nas instituições de educação infantil, bem como

acompanhamento para suas famílias, como forma de prevenção e garantia de

tratamento adequado aos que apresentarem deficiências.

11 - Garantir, em colaboração com os Municípios, e nas redes de educação infantil

estadual e municipal, o atendimento da alimentação escolar de qualidade, conforme

disposto na Medida Provisória nº 455, de 2009, resguardando as especificidades da

alimentação da criança de até 5 anos.
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Metas

Educação Infantil

12 - Garantir, em até três anos, 100% das instituições de educação infantil, no

âmbito do sistema de ensino, com infraestrutura física e humana adequada às

necessidades das pessoas com deficiência.

13 - Implantar padrões básicos de atendimento, de acordo com os parâmetros

nacionais de qualidade para a educação infantil e com os Parâmetros Básicos de

Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil estabelecidos pelo MEC, em 50%

das instituições de educação infantil, em três anos, e em 100%, em cinco anos,

priorizando as áreas de maior vulnerabilidade social.

14 - Aumentar a taxa de atendimento escolar para 100%, em cinco anos, na faixa

etária de até 3 anos.

15 - Aumentar a taxa de atendimento escolar para 100%, em cinco anos,

universalizando o acesso à escola pública na faixa etária de 4 a 5 anos.

16 - Ampliar progressivamente a jornada escolar diária - no mínimo 20% a cada ano

-, visando à oferta de tempo integral para 100% das crianças de 4 e 5 anos, em cinco

anos, priorizando as que se encontram em condição de maior vulnerabilidade social.

17 - Garantir recursos orçamentários e financeiros que viabilizem a implementação

das metas nos prazos previstos.

18 - Estabelecer, em cinco anos, o tempo integral para a faixa etária de até 5 anos,

priorizando as crianças que se encontram em condições de maior risco social.

19 - Oferecer às crianças com deficiência serviços de profissionais especializados

que atuem diretamente nas unidades escolares, abrangendo orientações aos

profissionais de ensino e acompanhamento específico no âmbito familiar.

20 - Estabelecer, em parceria com a União e os Municípios, buscando a

colaboração de universidades e institutos superiores de educação, programa de

formação para os profissionais da educação infantil o qual cumpra as seguintes

metas:

a) em cinco anos, formação apropriada em nível superior para todos os dirigentes

de instituições de educação infantil;
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b) em quatro anos, habilitação específica em nível médio e, em cinco anos,

formação específica em nível superior, para todos os professores.

21 - Admitir, na educação infantil, a partir da vigência deste plano, somente

profissionais que possuam titulação mínima em nível médio, modalidade normal,

dando-se preferência à admissão de profissionais graduados em curso específico de

nível superior.

22 - Instituir mecanismos de colaboração entre os setores da educação, saúde e

assistência social, na manutenção, na expansão, na administração, no controle e na

avaliação das instituições de atendimento às crianças até 5 anos de idade.

23 - Estabelecer, até o final da década, em todos os Municípios, com a colaboração

dos setores responsáveis pela educação, pela saúde e pela assistência social,

programas de orientação e apoio aos pais com filhos até 5 anos, oferecendo a

assistência necessária e implantando projetos pedagógicos complementares e

específicos.

24 - Garantir, em dois anos, em toda a rede pública do Estado e Municípios,

concurso para professor da educação infantil, com equiparação salarial e benefícios

dos outros níveis de ensino.

25 - Expandir, no prazo de cinco anos, no mínimo 20% a cada ano, a jornada de

todas as escolas do Estado e Municípios para tempo integral, visando à oferta de

uma formação ampla e humanística, bem como a garantia de padrões de qualidade

no tratamento à criança, com aulas diferenciadas (artes, danças, ginástica) e com

contratação de profissionais capacitados para ministrá-las.

Ações Estratégicas

Ensino Fundamental

26 - Definir e implementar, em até um ano, os padrões básicos de atendimento do

ensino fundamental, abrangendo os aspectos relacionados com infraestrutura básica

e física, o mobiliário e equipamentos, os recursos didáticos, o número de alunos por

turma, a gestão escolar e os recursos humanos, a agilização do processo de

designação e a disponibilização de profissionais habilitados, indispensáveis à oferta

de uma educação de qualidade, que possam atender plenamente às necessidades
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pedagógicas e especificidades dos alunos, limitando em 25 o número de alunos nas

turmas do 6º ao 9º ano.

27 - Discutir e elaborar ou atualizar, em até dois anos, em parceria com

educadores, comunidades e instituições públicas de ensino superior, projetos que

permitam potencializar e desenvolver as habilidades e competências dos alunos.

28 - Atualizar, em até dois anos, em parceria com os trabalhadores em educação e

a comunidade escolar, os projetos pedagógicos de todas as instituições que atuam

nessa área, viabilizando recursos financeiros para a implantação de projetos

pedagógicos em todas as instituições de ensino fundamental.

29 - Estruturar, em até um ano, plano de segurança para as escolas públicas, em

articulação com os órgãos e as instituições que atuam nessa área e com a

participação da comunidade escolar, e contratar profissionais para garantir a

segurança em todas as escolas públicas.

30 - Universalizar, em até dois anos, em articulação com as áreas de saúde e

assistência social, os exames de acuidades visual e auditiva, os atendimentos

psicológico, odontológico e fonoaudiológico e outros procedimentos, para os alunos

matriculados nas instituições de ensino fundamental, bem como acompanhamento

para suas famílias, como prevenção e garantia de tratamento adequado aos que

apresentarem deficiências.

31 - Estabelecer e implementar, em até cinco anos, em parceria com os Municípios,

política de transporte escolar gratuito e de qualidade que atenda à demanda de todo

o ensino fundamental nas zonas urbana e rural, priorizando os alunos da zona rural.

32 - Implementar o acompanhamento social em toda a educação básica, garantido

a integração intersetorial das políticas sociais na educação, conforme a Lei nº 16.683,

de 2007.

33 - Garantir, em colaboração com os Municípios e nas redes de educação básica

estadual e municipal, o atendimento da alimentação escolar de qualidade, conforme

dispõe a Medida Provisória nº 455/2009.

34 - Garantir estrutura física e pedagógica e profissionais especializados para o

atendimento, nas instituições de educação infantil, de crianças com deficiência ou

mobilidade reduzida.
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Metas

Ensino Fundamental

35 - Garantir, em dois anos, 100% das escolas de ensino fundamental com

infraestrutura física e recursos humanos adequados ao atendimento das pessoas

com deficiência.

36 - Implantar, fazendo o acompanhamento e a avaliação, o ensino fundamental de

nove anos, com matrícula no início do ano letivo, obedecendo ao Parecer CNE/CEB

nº 39, de 2006, aos seis anos de idade completos, em todas as escolas públicas e

privadas, até 2010.

37 - Implantar padrões básicos de atendimento em 50% das escolas de ensino

fundamental, em três anos, e em 100%, em cinco anos, priorizando as áreas de maior

vulnerabilidade social.

38 - Elevar a taxa de atendimento escolar para 100%, em dois anos, consolidando a

universalização do acesso à escola pública na faixa etária de 6 a 14 anos.

39 - Ampliar progressivamente e estruturar com qualidade a jornada escolar diária,

visando à oferta de tempo integral para 40% dos alunos do ensino fundamental, em

três anos, e para 80%, em cinco anos, priorizando os que se encontram em maior

condição de vulnerabilidade social.

40 - Instalar laboratórios de informática, conectá-los à internet, disponibilizar

professores capacitados e recursos para infraestrutura, suporte técnico e manutenção

dos equipamentos, em 100% das escolas estaduais de ensino fundamental, em dois

anos, e nas escolas municipais, em três anos.

41 - Garantir 50% das escolas públicas com quadra poliesportiva coberta, em três

anos, e 100% em cinco anos, com as condições necessárias para a prática de

atividades esportivas e culturais e com professores especializados em Educação

Física em todos os turnos.

42 - Garantir laboratório de ensino de ciências e biblioteca atualizada, com

profissionais especializados e espaços adequados, em 50% das escolas de ensino

fundamental, em três anos, e, em 100%, em cinco anos.
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43 - Informatizar os serviços de administração de 100% das escolas estaduais e

municipais de ensino fundamental, em dois anos, e capacitar os funcionários da área

administrativa e demais profissionais da educação.

44 - Participarem 100% das escolas públicas de ensino fundamental de

instrumentos de avaliação de ensino dos governos federal, estadual e municipais.

45 - Flexibilizar a proposta de funcionamento das Cesecs, adaptando-a às

necessidades dos Municípios próximos, fazendo parcerias locais, quanto à

disponibilidade de profissionais para aplicação das provas nos respectivos

Municípios.

46 - Garantir a formação continuada dos profissionais em educação dentro de sua

jornada de trabalho, objetivando melhorias no atendimento à comunidade escolar.

47 - Garantir, nas escolas públicas, que a organização das turmas nos anos iniciais

do ensino fundamental não ultrapasse 20 alunos e, nos anos finais, 25 alunos.

48 - Implementar, no prazo de três anos, em todas as escolas das redes estadual e

municipal de ensino fundamental, a disciplina Música, como conteúdo curricular, em

atendimento à Lei nº 11.769, de 2008, estipulando a necessidade de formação

profissional específica dos professores.

49 - Criar, em até dois anos, programa de avaliação qualitativa dos sistemas de

ensino, que promova o diagnóstico de todos os fatores que interferem no processo

ensino-aprendizagem, como infraestrutura adequada, formação inicial e continuada,

desenvolvimento psicossocial, entre outros fatores.

Grupo 2

Ensino Médio - Educação Tecnológica e Formação Profissional

Ações Estratégicas

Ensino Médio

50 - Definir, em seis meses, os padrões de atendimento do ensino médio,

abrangendo os aspectos relacionados com a infraestrutura física, o mobiliário e os

equipamentos, os recursos didáticos, o número de alunos por turma, conforme

legislação vigente, a gestão escolar e os recursos humanos indispensáveis à oferta

de uma educação de qualidade, incluindo:

a) espaço, iluminação, ventilação e insolação dos prédios escolares;
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b) instalações sanitárias e condições para a manutenção da higiene em todos os

edifícios escolares;

c) espaço para esporte, lazer, recreação e cultura;

d) espaço adequado para bibliotecas e para brinquedotecas, com profissionais

habilitados, atualização e ampliação de seus acervos, incluindo material bibliográfico

de apoio ao professor e ao aluno;

e) acessibilidade para pessoas com deficiência;

f) instalações e equipamentos para laboratórios de ciências, artes e línguas

estrangeiras;

g) laboratórios de informática, com profissionais qualificados, equipamentos

atualizados e recursos adaptados para pessoas com deficiência;

h) equipamento didático-pedagógico atualizado de apoio ao trabalho em sala de

aula;

i) telefone, fax e fotocopiadora;

j) estabelecimento do limite máximo de 35 alunos por turma no ensino médio e

adequação do padrão de espaço do aluno dentro da sala ao padrão nacional;

l) valorização do trabalhador com formação continuada na jornada de trabalho legal

e pagamento do piso salarial nacional da educação;

m) alimentação escolar e espaço físico para a sua oferta nos três turnos;

n) transporte escolar para alunos e trabalhadores da educação.

51 - Estabelecer, em um ano, mediante discussão com os profissionais da

educação e outros segmentos da comunidade escolar e instituições de ensino

superior, as habilidades a serem desenvolvidas nos alunos e as metas a serem

alcançadas pelos sistemas de ensino em cada ano escolar, de modo a garantir o

progresso dos alunos.

52 - Atualizar, em um ano, com a participação da comunidade escolar, os projetos

político-pedagógicos em todas as instituições de ensino médio públicas e privadas.

53 - Estruturar e implementar, em um ano, plano de seguranca para as escolas

públicas e privadas, em articulacão com os órgãos e as instituicões que atuam nessa

área e com colaboração da comunidade escolar, na perspectiva de educacão para a

paz e para a cidadania.
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54 - Incentivar e dar visibilidade a projetos educacionais escolares, a serem

avaliados pelas escolas, pela Secretaria de Educação e pela sociedade, que

propiciem melhorias no sistema de ensino e na aprendizagem dos alunos.

55 - Articular o ensino médio com os objetivos estratégicos da educacão básica, da

educação profissional e tecnológica e da educação superior, visando à formacão

humanística e técnico-científica dos estudantes.

56 - Extinção imediata da política de focalização - como as escolas-referência -,

adotando estratégias universais de qualidade para o ensino médio.

57 - Desenvolver e implementar políticas educacionais de valorização da população

do campo.

Metas

Ensino Médio

58 - Garantir, em um ano, 100% das escolas de ensino médio com infraestrutura

física adequada e adaptada às necessidades das pessoas com deficiência.

59 - Implantar os padrões básicos de funcionamento definidos nas ações

estratégicas em 50% das escolas de ensino médio, em dois anos, e em 100%, em

três anos, priorizando as áreas de maior vulnerabilidade social.

60 - Atender, em um ano, a toda a demanda para o ensino médio dos alunos

concluintes do ensino fundamental regular ou de educação de jovens, adultos e

idosos e de todos os que desejem retomar os estudos nesse nível de ensino, em

todos os Municípios mineiros.

61 - Aumentar a taxa de atendimento escolar para 94% em três anos e para 100%

em cinco anos, universalizando o acesso à escola pública na faixa etária de 15 a 17

anos.

62 - Aumentar a escolarização líquida para 94% em três anos e para 100% em

cinco anos, na faixa etária de 15 a 17 anos.

63 - Aumentar o número de matrículas nos turnos diurno e noturno, assegurando

infraestrutura adequada e professores habilitados em, no mínimo, 50% em três anos

e em, no mínimo, 80% em seis anos, de forma a atender a toda a demanda.

64 - Ampliar progressivamente a jornada escolar diária, visando à oferta de tempo

integral para 100% dos alunos do ensino médio, em cinco anos, sendo 20% a cada
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ano, priorizando os que se encontram em condição de maior vulnerabilidade social e

garantindo-se a oferta de cursos de formação profissional.

65 - Instalar laboratórios de informática com conexão à internet em 100% das

escolas estaduais e municipais de ensino médio, em dois anos, garantindo-se suporte

técnico de profissionais especializados e manutenção e atualização dos

equipamentos e programas.

66 - Garantir quadra esportiva coberta e adequada à prática esportiva e cultural,

com professor habilitado em Educação Física, em 50% das escolas públicas no prazo

de três anos, e em 100% no prazo de cinco anos.

67 - Estruturar, em dois anos, laboratório de ensino de ciências e biblioteca

atualizada, com profissionais especializados e equipamentos adequados, em todas

as escolas de ensino médio, assegurado seu funcionamento em todos os turnos.

68 - Disponibilizar para 100% dos alunos de escola pública de ensino médio com

livros didáticos de todas as disciplinas, imediatamente.

69 - Assegurar, imediatamente, a 100% dos alunos do ensino médio acesso a

alimentação escolar de qualidade, conforme a Medida Provisória nº 455/2009.

70 - Informatizar a administração de 100% das escolas estaduais e municipais de

ensino médio, imediatamente, com garantia de atualização tecnológica de

equipamentos e suprimentos.

71 - Reduzir em 40%, em dois anos, e em 60%, em três anos, as desigualdades

regionais entre as Superintendências Regionais de Ensino, levando-se em

consideração as avaliações do Proeb, do Enem, do IDH e os padrões de atendimento

definidos para o ensino médio.

72 - Reduzir em 40% a taxa de abandono do ensino médio, em três anos, e em

70%, em seis anos.

73 - Garantir recursos orçamentários e financeiros que viabilizem a implementação

das metas nos prazos previstos.

74 - Promover eleição direta para Superintendentes das superintendências

regionais de ensino e Diretores de escolas das redes estadual e municipal, com

mandato de três anos, garantindo-se ampla participação da comunidade escolar,

permitida uma única reeleição.
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75 - Garantir, em um ano, a efetiva implantação das disciplinas de Filosofia e

Sociologia no currículo regular do ensino médio, em toda a rede estadual e municipal,

com professores habilitados e concursados nas respectivas áreas, e implementar o

ensino de Música, como conteúdo curricular, em atendimento à Lei nº 11.769, de

18/8/2008, estipulando a necessidade de formação profissional específica dos

professores, os quais devem ter o diploma de licenciatura em Música.

76 - Implantar mais escolas de ensino médio no campo e desenvolver um currículo

adaptado à realidade da população do campo.

77 - Instalar, em no máximo um ano, em todas as escolas de ensino médio, a lousa,

o marcador e o programa para implantação da lousa eletrônica.

78 - Introduzir, nos currículos do ensino básico, a Educação Fiscal e a Educação

Ambiental.

Ações Estratégicas

Educação Tecnológica e Formação Profissional

79 - Elaborar e implantar imediatamente plano de expansão e gestão da educação

profissional, articulado com a educação básica e a formação de jovens e adultos e

voltado para o aproveitamento das potencialidades das novas tecnologias da

educação.

80 - Compatibilizar a política de formação profissional com políticas de geracão de

empregos e renda, incluindo o encaminhamento para estágios remunerados e a

concessão de bolsas aos alunos matriculados nos cursos profissionalizantes, visando

à formação e absorção de mão de obra qualificada, de acordo com as demandas

regionais.

81 - Estabelecer regime de cooperação com o poder público estadual, suas

fundações e demais instituições públicas de formação profissional na oferta de cursos

e parcerias com setores privados na oferta de vagas de estágios, mobilizando e

ampliando a capacidade instalada para atender à demanda por cursos de qualificação

básica e de nível técnico e tecnológico, com prioridade para os segmentos excluídos

do mercado de trabalho, em caráter emergencial, com imediata e gradativa oferta

desses cursos em instituições públicas de ensino.
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82 - Criar sistema de informação de mercado de trabalho, contendo, em sua

estrutura, centros de informação e orientação profissional, com a finalidade de

realizar diagnósticos sobre o mercado de trabalho, obter perfis profissiográficos e

difundir informações relativas ao trabalho e à educação profissional.

83 - Prover estrutura física e pedagógica para o atendimento de pessoas com

deficiência ou mobilidade reduzida nas instituições de educação tecnológica e de

formação profissional.

84 - Implementar cursos profissionalizantes em toda a rede estadual.

85 - Transformar, imediatamente, escolas e outros prédios públicos que estiverem

ociosos em centros públicos de formação profissional para atendimento, de acordo

com a demanda dos Municípios.

86 - Criar uma rede estadual própria - pública, gratuita e de qualidade - de ensino

técnico-profissionalizante, em cinco anos, com investimento previsto no orçamento

anual do Estado, absorvendo a demanda estadual e rompendo com a terceirização

da oferta de vagas nessa modalidade de ensino.

87 - Reformular, em dois anos, todo o currículo e organização do tempo e espaço

das escolas do campo conforme as “Diretrizes Operacionais para as Escolas do

Campo” que consideram que a educação básica, desde o fundamental e educação de

jovens, adultos e idosos, não deve se dissociar da formação tecnológica e

profissional, tendo em vista que a atividade profissional de agricultor é uma atividade

familiar e está intrinsecamente ligada à identidade dos sujeitos.

88 - Garantir o repasse de recursos às instituições públicas municipais que

desenvolvem educação profissional de nível médio.

Metas

Educação Tecnológica e Formação Profissional

89 - Garantir, em dois anos, a oferta de cursos de qualificação básica para o

trabalho em 100% das escolas públicas de ensino médio na parte diversificada do

currículo, a serem ministrados por professores habilitados.

90 - Ampliar, no prazo de um ano, em 200% o número de alunos de ensino médio

de escolas públicas matriculados em cursos de formação profissional de nível técnico,

e em 400%, no prazo de dois anos.
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91 - Ampliar para 50% o número de matrículas de educação de jovens, adultos e

idosos na opção formação profissional, em um ano, na cidade e no campo.

92 - Garantir, em dois anos, a instalação de laboratórios de informática conectados

à internet em 100% das escolas públicas de formação profissional e assegurar a

manutenção dos sistemas de informática.

93 - Implementar, em dois anos, processo de avaliação periódica externa, realizada

pelo poder público, em 100% dos cursos de educação profissional, visando a sua

adequação às exigências do desenvolvimento regional e às demandas do mercado

de trabalho.

94 - Informatizar, imediatamente, os serviços administrativos em 100% das escolas

estaduais de educação profissional e das escolas municipais.

95 - Garantir recursos orçamentários e financeiros que viabilizem a implementação

das metas nos prazos previstos.

96 - Integrar, em um ano, os sistemas educacionais da rede estadual e das redes

municipais de ensino com laboratórios de informática.

97 - Garantir a elaboração de currículos de educação profissional que respeitem as

exigências de desenvolvimentos nacional e regional e a vocação produtiva regional.

98 - Determinar dotação orçamentária específica para oferta de transporte gratuito

para alunos e professores.

99 - Garantir pelo menos um curso de formação profissional em cada Município, na

rede pública, em dois anos.

Grupo 3

Educação de Jovens, Adultos e Idosos-Educação Especial/Educação Indígena, do

Campo, Quilombola e Afrodescendente

Ações Estratégicas

Educação de Jovens, Adultos e Idosos

100 - Definir, implementar e garantir, em um ano, em conjunto com a sociedade, os

padrões de atendimento da educação de jovens, adultos e idosos, abrangendo os

aspectos relacionados com a infraestrutura física, o mobiliário e os equipamentos, os

recursos didáticos, o número máximo de 25 alunos por turma, a gestão escolar

democrática e o planejamento pedagógico, o currículo, a organização do tempo
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escolar e os recursos humanos indispensáveis à oferta de uma educação de

qualidade.

101 - Implantar, em dois anos, avaliação sistêmica que atenda às especificidades

da educação de jovens, adultos e idosos que considere as vivências dos educandos,

a infraestrutura das escolas e a diversidade dos processos pedagógicos

desenvolvidos nos Municípios e suas regiões.

102 - Criar e implantar programa específico de colaboração entre o Estado e os

Municípios para garantir pleno atendimento à demanda por ensinos fundamental e

médio de jovens, adultos e idosos, nas modalidades regulares presencial,

semipresencial e especial de suplência.

103 - Desenvolver e implantar, em dois anos, em colaboração com instituições de

ensino superior, projeto de ensino com recursos didáticos e pedagogia específica

para a educação de jovens, adultos e idosos que permita potencializar e desenvolver

as habilidades e competências dos alunos, garantindo oferta continuada de cursos.

104 - Implementar, imediatamente, em todas as modalidades de ensino da rede

estadual, a Lei nº 16.683, de 2007, que trata do acompanhamento social na educação

e da intersetorialidade das políticas sociais.

105 - Garantir e implantar cursos de formação continuada destinados aos

profissionais que forem atuar na educação de jovens, adultos e idosos.

106 - Desenvolver, na modalidade da educação de jovens, adultos e idosos, a

educação profissionalizante de acordo com a opção do educando e com a realidade

de cada região mineira.

107 - Discutir e elaborar, em dois anos, com os educadores da educação de jovens,

adultos e idosos, em parceria com instituições públicas de ensino superior, projetos

que permitam potencializar e desenvolver as habilidades e competências dos alunos,

de modo a garantir o seu sucesso, bem como projeto de atividade física visando à

melhoria da qualidade de vida, de forma a possibilitar o acesso dessa parcela da

população à prática orientada.

108 - Elaborar, em conjunto com a sociedade, e implementar proposta político-

pedagógica para a educação de jovens e adultos.
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109 - Prover, no prazo de dois anos, estrutura física de acordo com a ABNT e

equipe psicopedagógica, para o atendimento de pessoas com deficiência ou

mobilidade reduzida nas instituições de educação de jovens e adultos.

Metas

Educação de Jovens, Adultos e Idosos

110 - Reduzir em 80% a taxa de analfabetismo, em cinco anos, e erradicá-lo ao

final de 10 anos.

111 - Adequar, em dois anos, 100% das escolas que oferecem educação de jovens,

adultos e idosos presencial e semipresencial com infraestruturas física e

psicopedagógica adequadas e adaptadas às necessidades das pessoas com

deficiência.

112 - Implantar, em dois anos, padrões básicos de funcionamento em 100% das

escolas que oferecem Educação de Jovens, Adultos e Idosos, priorizando as áreas

de maior vulnerabilidade social.

113 - Aumentar progressivamente o atendimento da demanda de escolarização

básica nos ensinos fundamental e médio da população de jovens, adultos e idosos,

até alcançar 100% em cinco anos.

114 - Garantir, em um ano, que todos os alunos de Educação de Jovens, Adultos e

Idosos presencial e semipresencial recebam, no momento da matrícula, materiais

didáticos adequados a essa modalidade de ensino e às necessidades específicas do

aluno.

115 - Implantar, em dois anos, processo de avaliação sistêmica periódica em 100%

das escolas que participam dos programas de Educação de Jovens, Adultos e Idosos,

nas modalidades presencial e semipresencial.

116 - Ampliar para 70% a oferta de vagas de Educação de Jovens, Adultos e Idosos

na opção formação profissional, no prazo de dois anos, nas escolas do campo e da

cidade.

117 - Adicionar ao texto da lei o artigo: “Art. (…) - O Estado garantirá a

disponibilidade orçamentária e financeira para a implementação das metas

constantes dos temas integrantes do Anexo IV desta lei, dentro dos prazos previstos”.
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118 - Garantir, em colaboração com os Municípios, alimentação escolar de

qualidade para o aluno do ensino fundamental e médio de Educação de Jovens,

Adultos e Idosos, de acordo com a Medida Provisória nº 455, de 2009.

Ações Estratégicas

Educação Especial

119 - Garantir e implementar, em um ano, os padrões de atendimento da educação

especial, abrangendo os aspectos relacionados à infraestrutura física, ao mobiliário e

aos equipamentos, aos recursos didáticos, ao número de alunos por turma,

observados os parâmetros legais, à gestão escolar e aos recursos humanos

indispensáveis à oferta de uma educação de qualidade.

120 - Fomentar e apoiar continuamente a implementação, com a participação dos

profissionais da educação, de projetos político-pedagógicos em todas as instituições

de educação com alunos com deficiência, inserindo em seu escopo atividades de

socialização com vistas à inclusão dos alunos.

121 - Implementar, de forma contínua, programas específicos de educação

profissional para as pessoas com deficiência, considerando-se os arranjos produtivos

locais.

122 - Garantir e implementar, em todas as avaliações sistêmicas, recursos e meios

adequados e adaptados para alunos com deficiência que deles necessitarem.

123 - Garantir formação continuada aos educadores que atuam na educação

especial.

124 - Fomentar a intersetorialidade dos órgãos do Estado para melhor atendimento

às pessoas com deficiência.

125 - Garantir a implantação dos serviços substitutivos em saúde mental, Capsi e

Caps AD, no prazo máximo de três anos, bem como dos serviços de atenção social

básica e especial, priorizando as localidades onde já existem Apaes, produzindo a

imediata intersetorialidade necessária ao atendimento adequado aos usuários da

Educação Especial.
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Metas

Educação Especial

126 - Garantir, em até cinco anos, infraestrutura física e pedagógica adequada e

adaptada às necessidades das pessoas com deficiência, em 100% das instituições de

ensino. (Nota da Revisão: mudança sugerida na proposta 58.)

127 - Implantar padrões básicos de funcionamento em 70% das escolas de

educação comum e especial, em dois anos, e em 100%, em cinco anos, priorizando

as áreas de maior vulnerabilidade social.

128 - Universalizar, em dois anos, o atendimento educacional especializado às

pessoas com deficiência, nas escolas regulares.

129 - Instalar, em cada um dos Municípios mineiros, no prazo de dois anos, pelo

menos uma escola regular de ensino fundamental e médio preparada, em termos de

profissionais capacitados, espaço físico e recursos didáticos, incluindo salas de

recursos multifuncionais, livros didáticos e de literatura falados, em braile e em

caracteres ampliados, materiais para pessoas surdas e de comunicação alternativa,

para o atendimento de pessoas com deficiência.

130 - Implantar, progressivamente, em até cinco anos, nos municípios-sede das

Superintendências Regionais de Ensino, e nas cidades-polo das regiões, pelo menos

um centro especializado, com equipe multidisciplinar, destinado ao atendimento de

alunos com deficiência, em parceria com os Municípios e as organizações da

sociedade civil, garantido o transporte para os alunos residentes em outras cidades

da região.

131 - Informatizar os serviços da administração escolar de 100% das escolas de

educação especial e dos centros de atendimento educacional especializados

estaduais, em um ano, e das escolas e centros municipais, em dois anos.

132 - Adicionar ao texto da lei o artigo: “Art. (…) - O Estado garantirá a

disponibilidade orçamentária e financeira para a implementação das metas

constantes dos temas integrantes do Anexo IV desta lei, dentro dos prazos previstos”.

133 - Articular com os entes federativos, em até dois anos, a elaboração de uma

política nacional voltada ao atendimento das demandas psicopedagógicas e de

infraestrutura dos estudantes com deficiência.



____________________________________________________________________________
1614

134 - Ampliar progressivamente, em até 10 anos, a oferta de atendimento

educacional especializado no contraturno, nas escolas, com professores

especializados, em consonância com a Política Nacional de Educação Especial e na

perspectiva da educação inclusiva, de forma a atender a 100% da demanda.

135 - Incluir, na matriz curricular do ensino público estadual, desde a educação

infantil até o ensino médio, disciplina específica que contemple ampla reflexão sobre

a cidadania das pessoas com deficiência, fomentando o desenvolvimento de suas

potencialidades.

136 - Criar instrumentos de divulgação dos trabalhos de docentes e de escolas com

bons resultados alcançados na formação dos alunos.

Ações Estratégicas

Educação Indígena, Educação do Campo, Quilombola e Afrodescendente

137 - Garantir e implementar, em um ano, uma política educacional de atendimento

em escolas indígenas, do campo, quilombolas, afrodescendentes e de comunidades

tradicionais, abrangendo os aspectos relacionados à diversidade geográfica, histórica

e cultural, à infraestrutura física, ao mobiliário e equipamentos, aos recursos

didáticos, ao número de alunos por turma, à gestão escolar democrática e aos

recursos humanos indispensáveis à oferta de uma educação de qualidade e

diferenciada.

138 - Elaborar e implementar, em colaboração com as instituições de ensino

superior, projetos educativos próprios, para atender a educação diferenciada nas

escolas do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes e de comunidades

tradicionais, incluindo plano curricular e métodos de ensino específicos, bem como a

utilização de materiais didáticos adequados a cada realidade e ao calendário agrícola,

garantindo-se a atualização e acompanhamento dos projetos.

139 - Elaborar ou atualizar, em dois anos, os projetos político-pedagógicos,

currículos, metodologias e formação em alternância em todas as escolas indígenas,

do campo, quilombolas, afrodescendentes e de comunidades tradicionais, de forma

participativa e contextualizada e considerando as manifestações culturais locais.
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140 - Elaborar e implantar, em articulação com a sociedade civil, sistema de

avaliação sistêmica que atenda às especificidades das escolas do campo, indígenas,

quilombolas, afrodescendentes e de comunidades tradicionais.

141 - Implementar e garantir como disciplina, na matriz curricular de licenciatura e

formação continuada, a diversidade étnico-racial, a vulnerabilidade social, a educação

indígena, do campo, quilombolas, afrodescendentes e de comunidades tradicionais,

assegurando o ensino da língua materna e uma educação intercultural e bilíngue.

142 - Implementar a Resolução nº 1, de 17/6/2004, que institui as diretrizes

curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de

história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, estabelecidas na Lei nº 11.645

de 2008 e pela Resolução CD/FNDE nº 8, de 26/3/2009, que estabelecem

orientações e diretrizes para execução de projetos educacionais de formação

continuada de professores quilombolas e elaboração de material didático específico

para a educação básica.

143 - Aprovar, regulamentar e implementar as diretrizes operacionais para a

educação básica nas escolas do campo, quilombolas, afrodescendentes e de

comunidades tradicionais (Resoluções CNE/CEB nº 1/2002 e nº 2/2008) e nas

comunidades indígenas (Resolução CNE/CEB, de 3/11/99).

144 - Garantir alimentação escolar de qualidade, na cidade e no campo, priorizando

os produtos provenientes da agricultura familiar de acordo com a Medida Provisória nº

455, de 2009.

145 - Extinguir a política de nucleação das escolas do campo em área urbana e

expandir as redes de ensino estadual e municipais nas comunidades, em

conformidade com a Resolução CNE/CEB nº 3, de 2008.

146 - Alterar a composição dos Conselhos Municipais e Estadual da Educação,

incluindo representação social do campo, indígena, quilombolas, afrodescendentes e

de comunidades tradicionais.

147 - Expandir e implementar o projeto “Oca da Saúde”, com práticas alternativas,

integrativas e complementares (massoterapia, terapia comunitária, homeopatia,

geoterapia, acupuntura, fitoterapia) para as escolas do campo, indígenas,

quilombolas, afrodescendentes e de comunidades tradicionais.
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148 - Adotar o termo “educação do campo” como referência das escolas e do

projeto educacional desse segmento.

Metas

Educação Indígena, Educação do Campo, Quilombola e Afrodescendente

149 - Garantir, em dois anos, 100% das escolas no campo, indígena, quilombolas,

afrodescendentes e de comunidades tradicionais com infraestrutura adequada às

necessidades das pessoas com deficiência.

150 - Garantir, em três anos, água, luz, esgoto, laboratório de informática com

conexão à internet, estradas apropriadas e transporte escolar de qualidade para 70%

das escolas do campo, indígena, quilombolas, afrodescendentes e de comunidades

tradicionais, e para 100% das escolas, em cinco anos.

151 - Universalizar, em até cinco anos, em regime de colaboração com os

Municípios, o atendimento escolar das crianças e jovens indígenas, do campo,

quilombolas, afrodescendentes e de comunidades tradicionais, nos níveis infantil,

fundamental e médio.

152 - Garantir, em dois anos, professores habilitados e com formação específica,

infraestrutura física e recursos didáticos adequados a uma educação de qualidade e

diferenciada para 100% das escolas do campo, indígenas, quilombolas,

afrodescendentes e de comunidades tradicionais.

153 - Instalar, em dois anos, laboratórios de informática com conexão à Internet em

100% das escolas do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes e de

comunidades tradicionais, garantindo-se suporte técnico de profissionais

especializados e a manutenção e atualização dos equipamentos e programas.

154 - Desenvolver e consolidar, no prazo de três anos, diretrizes de organização,

funcionamento e implantação das escolas indígenas, do campo, quilombolas,

afrodescendentes e de comunidades tradicionais, incorporando a metodologia da

formação em alternância, adequando o currículo e a organização do tempo-espaço

escolar às especificidades locais e considerando as manifestações culturais.

155 - Adicionar ao texto da lei o artigo: “Art. (...) O Estado garantirá a

disponibilidade orçamentária e financeira para a implementação das metas

constantes dos temas integrantes do Anexo IV desta lei, dentro dos prazos previstos”.
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156 - Implementar, em três anos, o ensino médio e profissionalizante no campo,

indígena, quilombolas, afrodescendentes e comunidades tradicionais, em parceria

com os Municípios e em consonância com os processos produtivos e ambientais

locais, garantindo aos jovens e adultos sua permanência no campo.

157 - Mapear e regulamentar, em cinco anos, as comunidades diversificadas, com a

participação de seus representantes.

158 - Implementar, em um ano, a lei das relações étnico-raciais (Lei nº 11.645, de

2008, Resolução CD-FNDE nº 8) no ambiente escolar, assegurando dotação

orçamentária, apoio técnico, pedagógico, estrutural e bibliográfico para sua

implantação, realizando campanhas educativas sobre a diversidade étnico-racial

brasileira nos diferentes tipos de mídia.

159 - Ampliar, em três anos, a oferta de cursos de licenciatura, em diferentes áreas

do conhecimento, em todas as instituições de ensino superior, para a formação

específica de educadores do campo, indígena, quilombolas, afrodescendentes e de

comunidades tradicionais, valorizando a formação em alternância, presencial e a

distância, com a participação da sociedade.

160 - Implementar, em três anos, em todos os Municípios do Estado, o Programa

Saberes da Terra (Pró-Jovem Campo) nos níveis fundamental e médio (modalidade

educação de jovens, adultos e idosos), atendendo também pessoas com idade acima

de 29 anos.

TEMA NOVO

AÇÕES ESTRATÉGICAS

EDUCAÇÃO NOS SISTEMAS PENITENCIÁRIO E SOCIOEDUCATIVO

161 - Assegurar a oferta de educação aos adolescentes, aos jovens e aos adultos

vinculados aos sistemas penitenciário e socioeducativo do Estado, em especial nos

níveis fundamental e médio e na modalidade profissionalizante, com certificação

somente da Secretaria de Estado de Educação, do órgão responsável pela educação

no Município e do sistema S.

162 - Considerar as especificidades das unidades do sistema prisional e dos

centros socioeducativos no que se refere ao planejamento e à capacitação dos

profissionais envolvidos na educação.
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163 - Capacitar e assegurar apoio psicossocial aos profissionais da educação que

atuam no sistema prisional e nos centros socioeducativos para atuação apropriada ao

contexto pedagógico do público atendido.

164 - Promover mecanismos que garantam a segurança dos profissionais de

educação que atuam nos sistemas prisional e socioeducativo.

165 - Articular, com o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública,

os órgãos de Defesa Social do Estado e as entidades da sociedade e os movimentos

religiosos que atuam no sistema, parcerias e apoio para implementação dos projetos

educacionais voltados aos sistemas prisional e socioeducativo.

166 - Garantir o pagamento de adicional aos trabalhadores da educação que atuam

nos sistemas prisionais e socioeducativos.

METAS

EDUCAÇÃO NOS SISTEMAS PENITENCIÁRIO E SOCIOEDUCATIVO

167 - Elaborar, em dois anos, em colaboração com a Secretaria de Estado de

Defesa Social, padrões mínimos de infraestrutura para o atendimento educacional

adequado, com salas de aula, oficinas, bibliotecas e quadras de esporte, nas

instituições dos sistemas penitenciário e socioeducativo do Estado.

168 - Garantir e efetivar, em dois anos, a adaptação, pela Secretaria de Estado de

Defesa Social, das instalações educacionais das unidades penitenciárias e

socioeducativas aos padrões mínimos de infraestrutura estabelecidos.

169 - Desenvolver e implantar, em dois anos, programa de formação de professores

e demais profissionais de educação para atuar nos sistemas socioeducativos e

penitenciários, por meio de convênio com instituições de ensino superior, e

estabelecer parcerias com essas instituições para oferta de estágio de seus

acadêmicos nas unidades socioeducativas e penitenciárias.

170 - Elaborar ou atualizar, em dois anos, os projetos político-pedagógicos das

unidades educacionais atuantes nos sistemas penitenciário e socioeducativo do

Estado.

171 - Adicionar ao texto da lei o seguinte artigo: “Art. (...) - O Estado garantirá a

disponibilidade orçamentária e financeira para a implementação das metas

constantes dos temas integrantes do Anexo IV desta lei, dentro dos prazos previstos”.
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Grupo 4

Educação Superior

Metas

172 - Instituir, no prazo de um ano, sob a coordenação da Secretaria de Estado de

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, da Secretaria de Estado de Educação e das

unidades estaduais de ensino superior, fórum de educação, ciência e tecnologia, com

participação da comunidade e entidades civis organizadas, com o objetivo de

fomentar a discussão sobre questões educacionais pertinentes a esse nível de

ensino, com vistas a garantir:

a) compatibilização das políticas e ações da educação superior com as demandas,

expectativas e necessidades de desenvolvimento econômico, social e cultural do

Estado, priorizando as áreas de maior vulnerabilidade social;

b) ampliação, até o final da vigência deste Plano, da oferta da educação superior

pública estadual para 100% dos concluintes do ensino médio público e, pelo menos,

para 30% dos jovens de 18 a 24 anos, garantindo igualdade de oportunidades e

equidade;

c) ampliação, na rede pública estadual, com a colaboração da União, da oferta da

educação superior pública nas modalidades presencial e a distância, tendo como

referência necessidades evidenciadas em estudos relativos à demanda proveniente

de concluintes do ensino médio e dos demais candidatos à educação superior, de

modo a assegurar, em cinco anos, o aumento de, no mínimo, 60% das vagas,

atingindo 100%, em 10 anos, com prioridade para as regiões do Estado de maior

vulnerabilidade social;

d) formação inicial de professores da educação básica, com prioridade para as

licenciaturas cuja carência já foi diagnosticada, visando a eliminar, em até quatro

anos, o déficit de professores habilitados;

e) que as políticas da educação superior, das administrações pública e privada, nas

diferentes regiões do Estado, contribuam para o desenvolvimento e a qualificação dos

profissionais da educação básica, através de programas de formação continuada;

f) reformulação, no prazo de dois anos, das propostas curriculares dos cursos

superiores de formação dos professores, com ênfase na profissionalização desde o
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início do curso, garantindo a oferta dos saberes específicos, processuais e

metodológicos;

g) ampliação, no prazo de dois anos, do campo de estágio supervisionado dos

cursos das diversas áreas, por meio de convênios firmados com os órgãos gestores

de escolas públicas;

h) ampliação dos recursos para projetos de pesquisa, extensão e capacitação,

destinando-se no mínimo 3% da arrecadação do Estado à Fapemig, sendo 2% dessa

arrecadação nos primeiros cinco anos, atingindo-se os 3% nos cinco anos seguintes,

garantidos 50% desses recursos para as instituições de ensino superior públicas

estaduais;

i) adicionar ao texto da lei o seguinte artigo: “Art. (...) - O Estado garantirá a

disponibilidade orçamentária e financeira para a implementação das metas

constantes nos temas integrantes do Anexo IV desta lei, dentro nos prazos previstos”.

173 - Garantir eleição com ampla participação da comunidade universitária para

reitoria, direção de câmpus e direção das unidades, adotando-se o critério do voto

universal, assegurando-se a nomeação do candidato mais votado e eliminando-se a

lista tríplice.

174 - Definir e implantar, de imediato, programa de qualificação para os

profissionais da educação superior, segundo as necessidades das unidades

estaduais, assegurando condições financeiras e funcionais adequadas, sem prejuízo

de direitos e vantagens.

175 - Efetivar a responsabilização administrativa e fiscal dos gestores públicos que

não executem a integralidade dos recursos orçamentários destinados à educação,

com a perda do mandato nos termos da legislação em vigor (Lei de Responsabilidade

Educação Superior) .

176 - Garantir pelo menos 5% do Orçamento do Estado para as universidades

públicas estaduais, a serem aplicados a partir do primeiro ano de vigência da lei do

Plano Decenal de Educação.

177 - Assegurar condições de cumprimento das finalidades e das funções básicas

previstas em lei para a educação superior - ensino, pesquisa e extensão -, eliminando

as distorções existentes no quadro de pessoal em relação a posicionamento, carga
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horária, vinculação funcional e assegurando piso salarial, com reajuste anual em

percentual superior ao previsto para gratificação.

178 - Criar e executar, em dois anos, Plano Estadual de Assistência Estudantil,

garantindo creches, restaurantes e moradias universitárias nas unidades estaduais de

ensino superior, com acesso gratuito a toda a comunidade universitária.

179 - Construir, com recursos públicos, no primeiro ano de vigência da Lei do Plano

Decenal de Educação, o câmpus BH-Uemg e assegurar, no prazo de dez anos, a

construção de todos os câmpus das universidades estaduais.

180 - Implantar o passe estudantil em ônibus intermunicipais, com 100% de

recursos estaduais, garantindo, em dois anos, a isenção de 50% e, em cinco anos, a

isenção de 100% da passagem aos alunos da educação superior pública em todo o

Estado.

181 - Expandir a oferta de cursos na Uemg e na Unimontes, nas modalidades a

distância e presencial, nos turnos diurno e noturno, considerando a autonomia

universitária e as peculiaridades regionais.

182 - Dar preferência, na composição de parcerias estabelecidas pelo governo do

Estado nos programas educacionais, às unidades estaduais de ensinos públicos

básico e superior.

183 - Implementar políticas que facilitem o acesso à educação superior pela

população do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes e comunidades

tradicionais, permitindo-lhes competir em igualdade de condições nos processos de

seleção e admissão ao ensino superior, garantindo-se, por meio de lei, a reserva de

50% das vagas para estudantes oriundos de escolas públicas.

Grupo 5

Formação e Valorização dos Profissionais da Educação

Ações Estratégicas

184 - Desenvolver, ampliar e implementar programas de formação continuada, em

serviço, para todos os profissionais da educação básica, visando não apenas a seu

aperfeiçoamento nas áreas do conhecimento, mas também a sua preparação para

utilizar as novas tecnologias da informação e da comunicação em uso.
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185 - Desenvolver, em parceria com instituições de ensino superior, fundações,

preferencialmente públicas, ou em coparceria com instituições privadas credenciadas

pelos critérios de excelência do MEC, cursos presenciais e a distância, nas áreas de

conhecimento, em todos os níveis de especialização, no Estado de Minas Gerais,

também nas localidades em que houver carência de docentes habilitados nas escolas

públicas.

186 - Rever, imediatamente, os planos de carreira dos servidores das redes

estadual e municipal, do Colégio Tiradentes e da educação superior, implementando

enquadramento e pagamento imediato por habilitação, após conclusão de graduação

e pós-graduação, desvinculando-os do período de exercício e da avaliação individual

de desempenho.

187 - Criar e implementar programa de aquisição e manutenção de computadores e

novas tecnologias para todos servidores da educação pública.

188 - Garantir a implementação imediata das disposições da Lei n° 11.738, de

2008, para jornada de 24 horas com, no mínimo, um terço da hora-atividade

extrassala para formação em nível médio e pagamento por habilitação, conforme a

Lei n° 15.293 e a Lei n° 15.301, ambas de 2004, que  instituem planos de carreira.

189 - Conceder e implementar, imediatamente, o piso salarial nacional para todos

os profissionais do quadro administrativo dos órgãos da educação, de acordo com as

carreiras estabelecidas na Leis n°s 15.293 e 15.301 , de 2004, com a revisão e a

atualização das tabelas salariais.

190 - Implementar políticas de saúde e prevenção de doenças profissionais para

todos os profissionais da educação das redes estadual e municipal, do Colégio

Tiradentes e da educação superior, bem como garantir o pagamento de insalubridade

e periculosidade aos servidores que atuam nas escolas em área de risco e em

unidades prisionais e socioeducativas.

191 - Promover, imediatamente, concurso público para provimento dos cargos

vagos, em todos os níveis e manter a periodicidade de dois anos para sua realização.

192 - Tornar obrigatória a admissão apenas de professores e demais profissionais

da educação que possuam habilitação mínima exigida na Lei de Diretrizes e Bases.
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193 - Garantir aos profissionais da educação ingresso, permanência e conclusão

gratuitos em curso superior de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, por

área de atuação, com liberação remunerada para tais fins, sem prejuízo financeiro na

carreira.

194 - Garantir, em um ano, linhas de financiamento para reforma e aquisição da

casa própria, bem como pagamento de auxílio-alimentação e auxílio-transporte em

espécie e reajustável anualmente, para todos os profissionais da educação das redes

estadual e municipal.

195 - Capacitação imediata para profissionais da educação para lecionarem sobre

temáticas étnico-raciais e comunidades tradicionais, e direcionamento de tais

profissionais ao atendimento de demandas.

Metas

196 - Desenvolver e implantar, imediatamente, programa de formação de

educadores e gestores para atuar na área de educação inclusiva, promovendo a sua

capacitação em braile, libras e comunicação alternativa.

197 - Aumentar para 50%, em três anos, a taxa de professores com Curso Normal

médio, completo ou superior atuando na educação infantil e, para 100%, em cinco

anos.

198 - Elevar para 80%, em três anos, a taxa de professores habilitados com

formação superior completa atuando nas séries iniciais do ensino fundamental e, para

100%, em cinco anos.

199 - Elevar para 90%, em três anos, a taxa de professores habilitados com

formação superior completa e específica em sua área de atuação nas séries finais do

ensino fundamental e, para 100%, em cinco anos.

200 - Elevar para 97%, em três anos, a taxa de professores habilitados com

formação superior completa e específica em sua área de atuação no ensino médio e,

para 100%, em cinco anos.

201 - Garantir que, em cinco anos, 100% do pessoal auxiliar que atua na educação

básica tenha escolaridade mínima de ensino fundamental completo.
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202 - Reduzir em 100%, em dois anos, o percentual de servidores com contrato

temporário na rede pública, garantindo o provimento dos cargos vagos mediante

concurso público em todos os níveis de ensino.

203 - Garantir recursos orçamentários e financeiros que viabilizem a implementação

das metas nos prazos previstos.

204 - Regulamentar, imediatamente, no Curso Normal médio, o estágio curricular;

respeitar os planos curriculares nas escolas onde já existam; criar coordenação

pedagógica para o curso por ter especificidade e rubrica próprias e garantir aos

egressos do Curso Normal médio a continuidade dos estudos em nível superior.

205 - Implementar política pública de formação dos profissionais da educação,

visando elevar para 50%, em dois anos, a taxa de profissionais com formação em

mestrado e para 50%, em cinco anos, a taxa de profissionais com formação em

doutorado.

206 - Realização periódica de congressos, seminários e painéis envolvendo todos

os parceiros da educação, objetivando a avaliação e reestruturação permanente do

sistema.

207 - Implementar imediatamente a liberação de 1/3 de aulas mensais para permitir

ao professor atuar na coordenação de área ou áreas afins no ensino básico.

208 - Garantir, no prazo máximo de dois anos, realização de concurso público para

psicólogo educacional, pedagogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo e assistente social

para as escolas públicas do Estado de Minas Gerais, reconhecendo as atribuições

específicas desses profissionais, que passarão a compor as equipes de educadores

lotadas nas escolas, tendo suas carreiras reconhecidas e valorizadas no ensino

público.

209 – Implementar, imediatamente, a Lei nº 11.738, de 2008 (lei do piso salarial

nacional para os profissionais do magistério público da educação básica), para

jornada de 24 horas de formação em nível médio, com 1/3 de hora para atividade

extrassala, bem como pagamento por habilitação, conforme a Lei nº 15.293, de

5/8/2004 (plano de carreira para os profissionais da educação básica) e a Lei nº

15.301, de 2004.
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Grupo 6

Financiamento e Gestão / Interação entre as Redes de Ensino

Ações Estratégicas

Financiamento e Gestão

210 - Garantir a manutenção dos princípios da gestão democrática e

descentralizada, por meio do fortalecimento dos órgãos colegiados das escolas

públicas estaduais e municipais e do aperfeiçoamento do processo de participação

dos pais e da comunidade na gestão das escolas públicas, fundamentado nos

pressupostos da transparência e publicidade, com acesso a informação e locais

adequados às atividades desses órgãos colegiados.

211 - Assegurar a formação continuada dos gestores, em todos os níveis de ensino,

dos Conselheiros municipais de educação e dos servidores das Superintendências

Regionais de Ensino, com ênfase especial na gestão dos processos administrativos,

pedagógicos e financeiros, com controle social.

212 - Consolidar e aperfeiçoar o processo de escolha democrática dos Diretores

das escolas e Reitores de universidades públicas, respeitando-se o resultado do

processo eleitoral, incentivando-se essa prática no âmbito dos sistemas municipais, e

instituir processo democrático.

213 - Promover a articulação e a cooperação entre as redes de ensino, enfatizar e

fortalecer o papel e a ação psicopedagógica das Superintendências Regionais de

Ensino, garantindo a comunicação horizontal entre as escolas e os órgãos

municipais, regionais e central dos sistemas de ensino.

214 - Consolidar a cultura de avaliação qualitativa e quantitativa da eficácia das

políticas públicas de educação pautada na busca da equidade regional,

considerando-se especialmente os processos de ensino-aprendizagem e as

condições de funcionamento da rede física.

215 - Assegurar efetivamente a descentralização e a autonomia na gestão

educacional dos estabelecimentos de ensino e demais órgãos integrantes do sistema

de educação, considerando-se as dimensões pedagógica, administrativa e financeira.

216 - Garantir o incremento de recursos financeiros para a educação básica, com a

exclusão imediata da folha de pagamento dos inativos do cálculo do mínimo de 25%
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das receitas de Estados e Municípios destinados à manutenção e ao

desenvolvimento do ensino.

217 - Incentivar, por meio das Superintendências de Ensino, a criação de sistemas

municipais de educação com vistas a maior agilidade no processo educacional, com

base nos princípios da descentralização e da regionalização do ensino.

218 - Garantir mecanismos de articulação das três instâncias de governo que

assegurem recursos orçamentários disponíveis para a formação continuada dos

profissionais da educação, a melhoria de infraestrutura da instituições de ensino e a

melhoria da alimentação escolar.

219 - Garantir investimentos para a criação da “oca da saúde” nas práticas

alternativas e integrativas complementares, como homeopatia, terapia comunitária,

fitoterapia, massoterapia e acupuntura aos alunos da educação do campo, indígenas,

quilombolas e afrodescendentes, em parceria com organizações não governamentais.

220 - Ampliar e democratizar a ouvidoria da educação, garantindo a participação de

toda a comunidade escolar nesse órgão.

221 - Instituir a gestão do orçamento participativo com mais autonomia das partes

envolvidas na relação entre a Secretaria de Estado de Educação e a Secretaria de

Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, as Superintendências Regionais de

Ensino, as escolas públicas estaduais e municipais, as universidades públicas

estaduais, a comunidade escolar e a comunidade acadêmica.

222 - Inserir, no Plano Decenal de Educação, o orçamento correspondente à

execução de cada meta especificada no quadro de metas, o qual deverá constar na

Lei do Plano Plurianual de Ação Governamental e na Lei Orçamentária Anual, com a

obrigatoriedade de sua disponibilização em cada ano fiscal para execução delas.

223 - Garantir a gestão participativa do orçamento da educação com autonomia das

instâncias de gestão entre a Secretaria de Estado de Educação, a Secretaria de

Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, as Superintendências Regionais de

Ensino e as escolas públicas estaduais e municipais, as universidades públicas

estaduais, a comunidade escolar e a comunidade acadêmica.
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Metas

Financiamento e Gestão

224 - Garantir, no primeiro ano de vigência deste plano, a implementação dos

princípios da gestão democrática, fortalecendo os órgãos colegiados das escolas, dos

Municípios e do Estado, as entidades de representação de estudantes e de pais e

alunos, assegurando o aperfeiçoamento do processo de tomada de decisão,

garantindo o suporte técnico, a formação continuada de seus membros e o acesso

irrestrito à informação.

225 - Garantir, a partir do primeiro ano de vigência deste Plano, programas de

formação continuada de um percentual mínimo dos Diretores de escolas públicas e

dos dirigentes das Superintendências Regionais de Ensino, com ênfase na gestão

dos processos pedagógicos e administrativos, visando a assegurar a melhoria da

qualidade do ensino e o fortalecimento da gestão democrática.

226 - Manter e reformular o Programa de Avaliação Sistêmica dos alunos,

profissionais, escolas públicas estaduais e municipais, universidades públicas

estaduais e órgãos dos sistemas estadual e municipal de ensino, visando a consolidar

a cultura de avaliação de natureza qualitativa, construtiva e não punitiva, que

considere as especificidades regionais e assegure a participação de todos os

segmentos avaliados.

227 - Garantir que a Secretaria de Estado de Educação e as Secretarias Municipais

de Educação elaborem, com a participação das escolas públicas, planos anuais de

trabalho, em consonância com o Plano Nacional de Educação, o Plano Decenal de

Educação de Minas Gerais e os respectivos Planos Decenais Municipais de

Educação, assegurando o cumprimento de suas metas, a divulgação antes do início

de cada ano letivo e a criação de fóruns permanentes de discussão e avaliação, com

representação de todos os segmentos da educação.

228 - Estimular os Municípios a instituír a Ouvidoria da Educação, no prazo de três

anos, a ser estruturada de forma a proporcionar amplo acesso da população aos seus

serviços.

229 - Disponibilizar, gratuitamente, a partir do primeiro ano de vigência do Plano,

acesso a base de dados educacionais atualizados em rede e em tempo real,
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abrangendo informações contidas no “Atlas da Educação do Estado de Minas

Gerais”, desagregando dados por escola da cidade e do campo sobre matrícula,

situação dos servidores e aplicação dos recursos.

230 - Garantir a realização anual de Conferências Municipais de Educação, para

análise do desenvolvimento dos Planos Decenais Municipais de Educação e

replanejamento e, nos mesmos moldes, de Conferência Estadual de Educação, com

foco no Plano Decenal de Educação de Minas Gerais.

231 - Informatizar o órgão central da Secretaria de Estado de Educação e as

Superintendências Regionais de Ensino e estimular a informatização das Secretarias

Municipais de Educação, imediatamente, visando a criar um sistema municipal em

rede que agilize e modernize a gestão, garantindo-se o acesso a todos os segmentos

da comunidade escolar.

232 - Informatizar, imediatamente, a administração escolar de todas as escolas

públicas de educação básica e de universidades estaduais, garantindo-se a

manutenção dos equipamentos, a atualização dos programas, a capacitação dos

profissionais e o acesso da comunidade escolar às redes, aos sistemas e aos bancos

de dados das escolas.

233 - Estabelecer parcerias entre as Secretarias de Educação e os demais órgãos e

entidades do Estado e dos Municípios, para viabilizar projetos específicos nas áreas

de segurança, saúde, esporte, cultura, meio ambiente, patrimônio, entre outros,

garantindo-se sua ampla transparência e divulgação e submetendo-se a sua

aprovação aos órgãos de controle social.

234 - Aperfeiçoar, no prazo de um ano, o Portal da Educação em Minas Gerais, que

funcionará como suporte das atividades de sala de aula, com ambiente diferenciado

para professores e alunos.

235 - Garantir a disponibilidade orçamentária e financeira para implementação das

metas e das estratégias do PDEEMG, dentro dos prazos estabelecidos, e os

respectivos orçamentos específicos constituintes do Quadro de Metas, o qual deverá

constar nos planos plurianuais com as respectivas atualizações financeiras, em cada

ano fiscal, na Lei do Plano Plurianual de Ação Governamental e na Lei Orçamentária
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Anual, com a obrigatoriedade de sua disponibilização em cada ano fiscal para

execução delas.

236 - Implementar, imediatamente, a revisão dos regimentos dos Conselhos de

Educação Estadual e Municipais, objetivando a democratização dessas esferas, com

representação dos professores, estudantes e pais, sem previsão de veto

governamental.

237 - Promover, em seis meses, eleição direta para Diretor de escolas públicas

municipais e estaduais e para Reitor das universidades estaduais, com respeito ao

resultado do processo eleitoral, bem como para os Superintendentes regionais de

ensino para mandato de três anos com direito a uma reeleição, garantindo-se ampla

participação da comunidade escolar.

238 - Garantir recursos financeiros na dotação orçamentária do Estado e dos

Municípios para formação dos Conselheiros dos órgãos de controle social da

educação.

239 - Aumentar o investimento em educação no valor de 1% do PIB de Minas

Gerais a cada ano, nos próximos 10 anos, sem prejuízo do percentual previsto no art.

212 da Constituição Federal, com aumento da contribuição do ICMS para o Fundeb

de 20% para 30%, sem prejuízo do percentual previsto no referido artigo.

Ações Estratégicas

Diálogo entre as Redes de Ensino e sua Interação

240 - Ampliar o diálogo com os dirigentes municipais, criando espaço institucional

no nível central e nos Municípios, com envolvimento da Secretaria de Estado de

Educação, Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,

secretarias municipais de educação, União Nacional dos Dirigentes Municipais de

Educação e entidades representativas dos profissionais de educação, para discussão

e definição de políticas de cooperação mútua e execução efetiva dos objetivos e

metas dos respectivos planos decenais de educação, com participação da

comunidade acadêmica e da comunidade escolar.

241 - Fortalecer o regime de cooperação entre Estado e Municípios, com o

estabelecimento de regras, critérios transparentes e publicizados capazes de orientar

e aprimorar a execução de ações conjuntas voltadas para o planejamento integrado
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da organização escolar, e institucionalizar a inclusão da formação continuada dos

profissionais da educação, o transporte escolar, a avaliação institucional interna e

externa democrática e a clara definição das responsabilidades pelo atendimento da

demanda educacional, visando a implantação de um sistema único de educação

básica.

242 - Estabelecer, na política de atuação supletiva do Estado em relação aos

Municípios, a prioridade àqueles de maior vulnerabilidade social, garantindo-se ampla

divulgação de suas ações.

243 - Estabelecer parceria com o Município a fim de garantir passe estudantil para o

acesso a escola, universidade e atividades culturais, esportivas e de lazer.

Metas

Diálogo entre as Redes de Ensino e sua Interação

244 - Fortalecer imediatamente o regime de cooperação entre Estado e Municípios,

estabelecendo regras e critérios capazes de nortear e aprimorar as ações conjuntas

em relação a:

a) distribuição das responsabilidades pelo atendimento da demanda da educação

básica;

b) planejamento integrado, buscando o aperfeiçoamento e a compatibilização dos

currículos, programas, calendário e documentação relativa à vida escolar e avaliação

do aluno, como parâmetros da ação educativa nas redes de ensino;

c) garantia de participação dos profissionais da educação nos programas e cursos

de formação continuada em serviço, oferecidos prioritariamente por instituições de

ensino superior estaduais e promovidos de forma compartilhada pelas redes pública e

privada;

d) aperfeiçoamento da avaliação sistêmica nas redes de ensino;

e) compartilhamento dos dados estatístico-educacionais das redes de ensino na

cidade e no campo.

245 - Aperfeiçoar a política de cooperação entre Estado e Município relativa ao

programa de transporte escolar, garantindo:

a) atendimento a todos os alunos da rede pública, em todos os níveis de educação,

que dele necessitarem em todas as etapas e modalidades de ensino;
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b) repasse integral aos Municípios do valor relativo ao passe estudantil para os

estudantes da rede pública de ensino e das universidades públicas;

c) cumprimento da legislação relativa ao transporte escolar;

d) intensificação do acompanhamento e fiscalização do programa de transporte

escolar, por meio do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb;

e) aumento e adequação, em dois anos, da frota de transporte escolar para atender

a demanda com segurança e qualidade.

246 - Institucionalizar, no primeiro ano de vigência do Plano Decenal de Educação

de Minas Gerais, intercâmbio cultural, pedagógico e didático entre as redes de ensino

para facilitar a socialização dos conhecimentos e das experiências dos educandos e

educadores.

247 - Aperfeiçoar, nos convênios entre Estados e Municípios, o processo de cessão

de profissionais da educação com o objetivo de garantir seus direitos, bem como

assegurar a qualidade do atendimento nas redes públicas.

248 - Aprimorar o processo de comunicação entre escolas, secretarias municipais

de educação, superintendências regionais de ensino, Secretaria de Estado de

Educação e Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, esta

última representada pelas instituições de ensino superior estaduais, por meio da

internet e de outras mídias.

249 - Garantir a disponibilidade orçamentária e financeira para implementação das

metas e estratégias do Plano Decenal de Educação de Minas Gerais dentro dos

prazos estabelecidos.

250 - Publicizar, trimestralmente, as aplicações dos recursos do Fundeb,

salientando as atividades do Conselho perante as instituições da educação e a

sociedade civil organizada.

251 - Estender a abrangência do Plano Decenal à educação privada e estabelecer

um sistema único de ensino para o Estado de Minas Gerais.
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Propostas Novas Aprovadas nos Grupos de Trabalho e não Priorizadas para a

Plenária Final

Grupo de Trabalho Nº 2

1 - Garantir a articulação de áreas de conhecimento que constam como diretrizes

nos Parâmetros Curriculares Nacionais.

2 - Criar escolas de ensino médio e fortalecer as que existem, com políticas

pedagógicas e estrutura física.

3 - Prover estrutura física e pedagógica para o atendimento de pessoas com

deficiência ou mobilidade reduzida nas instituições de ensino médio.

4 - Promover, no ano seguinte à aprovação do PDDEMG, revisão curricular do

ensino médio, em parceria com entidades da sociedade civil organizada que

representem segmentos escolares, e propor currículo interdisciplinar e voltado para a

formação cidadã do aluno, mediante a inserção das disciplinas Direito Constitucional

e Ciência Política.

5 - Preparar e habilitar pessoal para atingir as metas.

GRUPO DE TRABALHO Nº 4

1 - Implantar, no prazo de um ano, a partir da vigência da Lei do Plano Decenal de

Educação, escola experimental para atender os alunos de licenciatura nas unidades

da Uemg e da Unimontes.

2 - Prover estrutura física e pedagógica para garantir a acessibilidade e o

atendimento a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, nas instituições de

ensino superior.

3 - Viabilizar, a partir do primeiro ano de vigência da lei, parcerias com outras

universidades, dentro e fora do país, para que possam contribuir no processo de

formação de aluno e professores.

4 - Rever, em até seis meses, a legislação de pessoal a que se encontram

submetidos os profissionais da educação superior pública estadual, promovendo sua

atualização, adequação e consolidação, segundo especificidades das suas funções

básicas, ensino, pesquisa e extensão.

5 - Incluir, na universidade pública, a disciplina Educação Emocional, nas áreas de

Psicologia, Educação e Saúde, contemplando os seguintes eixos: sensibilização e
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informação sobre a filosofia do Dr. Bach e o sistema floral; capacitação dos

profissionais das áreas citadas, buscando a melhoria e a sustentabilidade, a curto,

médio e longo prazo, dos processos de aprendizagem, de forma ampla.

GRUPO DE TRABALHO Nº 5

1 - Garantir a liberação dos profissionais da educação para participar de eventos

que contribuam com seu aprimoramento profissional e criar condições para relatarem

suas experiências e publicarem artigos.

2 - Implementar a criação, em todos os Municípios, de bibliotecas públicas e de

biblioteca específica para os educadores, atualizada com publicações e periódicos,

disponibilizando material de pesquisa e referência para estudos individuais.

3 - Capacitar os profissionais da educação que atuam no sistema prisional e nos

centros socioeducativos para atuação apropriada ao contexto pedagógico do público

atendido.

4 - Desenvolver e implantar, em dois anos, programa de formação de professores

para atuar na área de educação especial e nos sistemas educacionais socioeducativo

e penitenciário.

5 - Prever a coordenação de área para as escolas, garantindo a liberação de 1/3 da

carga horária mensal para as atividades de coordenação.

GRUPO DE TRABALHO Nº 6

1 - Ampliar, de 25% para 30% o percentual de recursos destinados à manutenção e

desenvolvimento do ensino.

2 - Garantir a participação da comunidade escolar no processo pedagógico e na

definição das propostas educacionais.

3 - Instituir a gestão do orçamento participativo com mais autonomia das partes

envolvidas na relação entre a Secretaria de Estado de Educação, superintendências

regionais de ensino e escolas públicas estaduais.

Palavras do Sr. Presidente

Em primeiro lugar, gostaria de ressaltar a importância da oportunidade que tenho,

como Presidente da Assembleia, de receber esse documento que considero, por tudo

que foi feito, pelo trabalho desenvolvido, um tesouro lapidado, e dizer que faremos
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prevalecer o que é mais significativo para os avanços da educação pública em nosso

Estado.

Esse trabalho é fecundo. Ele durou oito meses, com a realização de 12 reuniões da

comissão organizadora. Foram oito encontros regionais com mais de 1.200

participantes. Inauguramos um novo canal de interlocução da Assembleia com a

sociedade por meio da consulta pública e, por meio dela, obtivemos 212

participações. Esse é o embrião de um futuro que almejamos do parlamento virtual,

para que, como foi muito bem colocado aqui pelos meus pares, a Assembleia possa

cumprir o seu mister, a democracia representativa, quando é fundamental que haja a

intercessão da sociedade como um todo. Ou seja, a interlocução, canais fortalecidos,

a participação ativa dos segmentos organizados da sociedade.

E a alegria estampada neste momento em que se comemora o final desse trabalho

traduz exatamente a concretude dessa participação. Mais de mil propostas recebidas

a partir dos encontros regionais e da consulta pública; 96 representantes foram

eleitos nos encontros regionais; 31 entidades parceiras pertencentes aos diversos

segmentos - Secretaria de Educação, professores, alunos, pais, gestores, entidades

que estão aqui representadas. Um elenco de 250 propostas, aprovadas nos grupos

de trabalho para apreciação na plenária final, que resultarão em muitas contribuições

para a apreciação desse trabalho que tem de ser fecundo e profundo na nossa

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática. Gostaria de destacar,

entre essas 250 propostas, todas com muito conteúdo, uma proposição que ressalta

o novo tema da educação carcerária nos sistemas penitenciários socioeducativos.

Os dados finais mostram que, nesses três últimos dias, ocorreram 464

participações, 198 instituições inscritas e 646 participantes nos três dias, e 304

pessoas aptas a participar dos grupos de trabalho. Acho que os números falam por si

e dão a dimensão do que esse trabalho representou e do que vamos colher, com toda

certeza, para o Plano Decenal de Educação em nosso Estado.

Parabéns a cada um de vocês, às entidades que representam, a todos os

segmentos que participaram ativamente, às comunidades, aos palestrantes, aos

coordenadores, aos parlamentares que participaram diretamente, ativamente, com

grande entusiasmo. Por último, e especialmente, como foi aqui destacado, digo que
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nada teríamos conseguido, nenhum êxito, se não tivéssemos o comprometimento de

uma equipe técnica qualificada, que faz a diferença no Parlamento de Minas Gerais e

que torna este Parlamento referência nacional. Um abraço, parabéns, e até o

resultado final do trabalho.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cunprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a especial de segunda-feira, dia 18, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 31ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/5/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase: Registro de presença - Discussão e Votação de Relatórios: Relatório Final da

Comissão Especial das Serras da Calçada e da Moeda; discursos dos Deputados

André Quintão, Jayro Lessa e Neider Moreira; votação do relatório, salvo destaques;

aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação; discurso do Deputado

Almir Paraca; questão de ordem; leitura e votação dos parágrafos iniciados pela

expressão “Estabelecemos, ainda, por medida de cautela” e encerrados com a

expressão “imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa”, nas págs.

64 e 84 do relatório; rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição -

Discussão e Votação de Indicações: 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 -; encerramento da discussão; discursos dos Deputados André Quintão e

Weliton Prado; questão de ordem; votação secreta; aprovação; declarações de voto -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
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Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro

Leão - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio

Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos Gomes -

Carlos Mosconi - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra -

Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio -

Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - 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 - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Pinduca Ferreira - Rêmolo

Aloise - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -

Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei

Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h15min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, 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 apreciação de pareceres, de requerimentos

e de indicações.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra, com satisfação, a presença, nas galerias,

de alunos da 5ª série do ensino fundamental da Obra Social São José, do Bairro
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Bandeirantes, nesta Capital. A Presidência deseja que todos tenham uma boa estada

em nossa Assembleia. A Presidência registra e agradece, ainda, a presença, nas

galerias, de representantes do setor administrativo da Polícia Civil, que está na

caminhada por seus direitos.

A Presidência anuncia os aniversariantes do final de semana até hoje: Deputado

Dimas Fabiano, dia 23; Deputado Carlos Mosconi, dia 24; Deputado Adelmo Carneiro

Leão, dia 25; e Deputado Ronaldo Magalhães, hoje, dia 27. Desejo a todos

felicidades e muito êxito em sua vida.

Discussão e Votação de Relatórios

O Sr. Presidente - Relatório Final da Comissão Especial das Serras da Calçada e

da Moeda, incluído em ordem do dia nos termos do parágrafo único do art. 114 do

Regimento Interno. A Presidência informa ao Plenário que foi deferido, na reunião

extraordinária do dia 6/5/2009, requerimento do Deputado Luiz Humberto Carneiro

solicitando a votação destacada dos parágrafos iniciados pela expressão

“Estabelecemos, ainda, por medida de cautela” e encerrados com a expressão

“imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa”, nas págs. 64 e 84

do relatório. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas,

volto a esta tribuna para discutir esse relatório, que trata de uma questão muito

importante, principalmente para os moradores da Região Metropolitana de Belo

Horizonte, do colar metropolitano, e também para os Municípios que integram a área

de proteção ambiental - APA-Sul -, que é a necessidade de preservação das Serras

da Moeda e da Calçada.

Esta Casa, em boa hora, instituiu uma comissão especial que realizou várias

audiências públicas e reuniões técnicas e produziu um relatório muito importante.

Elogio os membros da comissão especial que produziu esse relatório e fez um

trabalho muito proveitoso: os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Sávio Souza Cruz,

Jayro Lessa e Fábio Avelar. Inicialmente, destaco a importância do trabalho realizado.

É um relatório benfeito, que recomenda medidas de proteção à Serra da Moeda e à

Serra da Calçada. Sabemos que a exploração mineral integra um eixo estratégico de

desenvolvimento econômico para Minas Gerais. Sabemos também que essa
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exploração deve ser feita levando-se em consideração a questão ambiental, a

questão dos mananciais, a nossa biodiversidade. Cerca de 75% das áreas da Serra

da Moeda e da Serra da Calçada estão nas mãos de empresas mineradoras. É muito

importante que haja uma regulamentação com regras claras, nítidas, especificando o

nível de exploração permitido e também as atividades compensatórias e protetivas. O

tombamento, que, a meu ver, poderia ser a medida de maior impacto

preservacionista, não foi recomendado pela comissão especial, em razão de

jurisprudência no plano federal, que, do ponto de vista jurídico, impede esse tipo de

proteção. Seria importante uma legislação que estabelecesse o nível de atividade que

poderia ser desenvolvido.

Manifesto, em nome do Bloco PT-PCdoB, a concordância com o relatório que

recomenda uma lei específica, a ser discutida nesta Casa. Até que haja uma

regulamentação dessa lei, os novos empreendimentos e os empreendimentos em

processo de implantação seriam suspensos, com exceção daqueles relacionados

com atividades de segurança pública, proteção sanitária e obras essenciais de

infraestrutura destinadas aos serviços públicos de transporte, saneamento, energia,

além da proteção da integridade da vegetação nativa.

Faço um alerta às Deputadas e aos Deputados: o relatório não prevê a suspensão

imediata dos novos licenciamentos, das expansões nem dos procedimentos em

curso. O relatório não tem esse poder. Quem tem esse poder é a lei. A lei será

resultado de um projeto que esta Casa discutirá. Deixo isso claro. Alguns Deputados

me procuraram perguntando se as obras em curso seriam suspensas agora. Não. O

relatório não suspende nada. Se alguém estiver usando o relatório para suspender

licenciamentos, a responsabilidade não é desta Assembleia Legislativa.

O relatório é muito pertinente. Vejam bem: se esta Casa não tiver o cuidado de

adotar alguma medida de cautela até que seja regulamentada uma lei que ainda será

discutida por esta Assembleia, lógico que haverá uma aceleração dos processos de

licenciamento. Lembro que existem a licença prévia, a licença de instalação e a

licença de operação. Quem está, por exemplo, com uma licença prévia, até que esta

Casa aprove uma lei e o governo a regulamente, irá acelerar os seus procedimentos.



____________________________________________________________________________
1639

Quero que isso fique registrado, por meio da TV Assembleia, nos anais desta Casa,

nas atas, em razão da nossa responsabilidade para com as futuras gerações.

Daqui a alguns anos, quando estiver conversando com minha filha, meus netos e

meus amigos, quando a Serra da Moeda e a Serra da Calçada estiverem

absolutamente destruídas, quero dizer que, naquela manhã de 27/5/2009, como

Deputado votado na Região Metropolitana e em Belo Horizonte, em nome do PT e do

PCdoB, defendi que, se não fossem tomadas medidas de proteção, a Serra da

Moeda correria riscos. Que isso fique registrado.

Quero encaminhar, em nome do PT e do PCdoB, para mantermos o relatório na

íntegra como uma medida de cautela. Caso contrário, aprovaremos um belíssimo

relatório, mas retiraremos a medida de cautela. É como se um médico fizesse um

excelente diagnóstico, dizendo que um determinado remédio seria necessário para

salvar o paciente, mas não lhe desse a receita. Estamos rasgando a receita do

remédio. O diagnóstico está belo. Parabéns à comissão especial. Mas, com muito

respeito, sugiro que esta Casa rejeite o pedido de supressão do seguinte parágrafo

do relatório, que defendemos que permaneça: “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

implantadas. A regra vale apenas enquanto a lei não for regulamentada, lei que ainda

será objeto de debates nesta Casa. “Ressalvamos dessa cautela apenas as

intervenções de interesse público, como atividades de segurança pública e de

proteção sanitária, obras essenciais de infraestrutura destinadas aos serviços

públicos de transporte, saneamento e energia e atividades imprescindíveis à proteção

da integridade da vegetação nativa”.

Por isso, quero encaminhar, em primeiro lugar, pela aprovação do relatório na

íntegra. Caso permaneça o requerimento para a supressão desse parágrafo,

votaremos pela manutenção do parágrafo e contra a supressão, a favor da

compatibilização da atividade minerária com o respeito ambiental e com a proteção

das nossas águas. Em defesa da Serra da Moeda e da Serra da Calçada, votaremos

por esse relatório em sua íntegra.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Jayro

Lessa.

O Deputado Jayro Lessa* - Sr. Presidente, ouvi o Deputado André Quintão com

muita atenção. Ficaria muito feliz se Minas Gerais tivesse a agilidade dita pelo

Deputado para liberação de licença ambiental, licença de operação e licença de

instalação. Sabemos que Minas Gerais talvez seja o Estado que mais amarra

licenças ambientais no Brasil. Infelizmente, não é como disse o Deputado André

Quintão, as licenças ambientais são difíceis de serem conseguidas. As empresas

sofrem durante muitos anos para obterem licença ambiental para desenvolver suas

atividades em Minas Gerais. Algumas vezes, o IEF demora meses para liberar uma

licença para limpar um pasto de uma fazenda em que os matagais cresceram. Por

isso, no que se refere a licença para mineração, para cuja obtenção é preciso EIA-

Rima e atender todas as obrigações legais, nunca acontecerá o que o Deputado

André Quintão disse.

Em relação ao relatório, houve um erro de nossa parte, que foi corrigido depois.

Gostaria que esta Casa fizesse essa correção para evitarmos um erro que

atrapalhará muito Minas Gerais. Tenham certeza de que a Serra da Moeda e a Serra

da Calçada jamais se tornarão esse desastre ambiental que tem sido anunciado por

muitos Deputados desta Casa. As empresas que estão trabalhando naquela área são

sérias. São empresas que conhecem o meio ambiente e têm obrigações ambientais.

E, com certeza, o pouco que ela destrói, que, em muitos casos, não é nem 2ha ou

3ha, fará com Minas Gerais tenha uma receita maior, assim como uma maior geração

de emprego e de renda. Haverá uma recuperação em torno dela maior do que a

devastação que possa ser causada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Neider

Moreira.

O Deputado Neider Moreira* - Sr. Presidente, na verdade, é bom esclarecer que

não estamos aqui discutindo o mérito da questão. Neste momento, estamos votando

um relatório da Comissão Especial, que foi publicado de maneira equivocada. A

publicação do relatório, como veio ao Plenário, não foi decisão da Comissão Especial.
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É importante que os colegas saibam dessa questão e compreendam que houve um

erro material que é preciso reparar aqui, no Plenário.

A decisão de mérito a respeito dessa questão será dada depois da discussão desse

projeto que tramitará nesta Casa. Estamos aqui discutindo o relatório na forma em

que foi publicado: de maneira equivocada, com errata. É preciso que os colegas

saibam disso, para que possamos rejeitar os destaques e o relatório tenha a forma

que definida pela Comissão Especial.

O Sr. Presidente - Em votação, o relatório, salvo destaques. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que não registraram sua presença no painel que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, eu não consegui registrar o meu

voto no painel, mas o meu voto é “sim”.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 37 Deputados, que, somados

aos 2 em Comissão, perfazem o total de 39 parlamentares. Está aprovado o Relatório

Final da Comissão Especial das Serras da Calçada e da Moeda, salvo destaques.

Votação dos parágrafos destacados. Com a palavra, para encaminhar a votação, o

Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca* - Sr. Presidente, farei o encaminhamento pela

manutenção do texto original do relatório, propondo, portanto, a aprovação do texto

destacado, não apenas por entendê-lo fiel ao conjunto da proposição do relatório, que

preserva e protege as Serras da Calçada e da Moeda, mas também por considerar

que não podemos abrir um precedente e promover correções, como vem sendo

solicitado, para, assim, justificar a errata.

As questões ambientais em Minas Gerais vêm, ao longo do tempo, recebendo

excelente acolhida e bons encaminhamentos desta Assembleia Legislativa. A

legislação federal, em grande medida e em muitas situações, foi, em nosso Estado,

integralmente implementada para preservar o meio ambiente e os recursos naturais.
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E Minas Gerais, por intermédio desta Casa, contribuiu significativamente com debates

e proposições que aprimoraram a legislação federal. No meu entender, portanto,

preservar o texto do relatório não só mantém a sua integridade, como também orienta

e indica a justa preservação das Serras da Calçada e da Moeda. Muito obrigado.

Questão de Ordem

O Deputado Carlin Moura - Desejo apenas pedir a leitura do texto destacado, Sr.

Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à leitura dos

parágrafos destacados.

O Sr. Secretário (Deputado Hely Tarqüínio) - (- Lê os parágrafos destacados,

publicados na edição do dia 14/4/2009).

O Sr. Presidente - Em votação, os parágrafos iniciados pela expressão

“Estabelecemos, ainda, por medida de cautela” e encerrados com a expressão

“imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa”, nas páginas 64 e 84

do relatório. As Deputadas e os Deputados que os aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Rejeitados.

O Deputado Carlin Moura - Verificação de votação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que não registraram sua presença no painel que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 11 Deputados. Votaram “não” 29 Deputados.

Houve 1 voto em branco, totalizando 41 votos. Estão rejeitados os parágrafos

destacados. Está, portanto, aprovado o Relatório Final da Comissão Especial das

Serras da Calçada e da Moeda, exceto os parágrafos iniciados pela expressão

“Estabelecemos, ainda, por medida de cautela” e encerrados com a expressão

“imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa”, nas páginas 64 e 84.

Oficie-se.

Discussão e Votação de Indicações

O Sr. Presidente - Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. José

Osvaldo Guimarães Lasmar para o cargo de Diretor-Geral da Agência de
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Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte - Agência RMBH. A

Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Continua em discussão a

indicação. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Com a palavra, para

encaminhar a votação, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

inicialmente peço licença ao Deputado Mauri Torres, Líder do Governo, para

encaminhar a votação pela aprovação da indicação feita pelo Governador Aécio

Neves do nome do Sr. José Osvaldo Guimarães Lasmar para o cargo de Diretor-

Geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Primeiramente, quero destacar a importância que essa Agência poderá ter para

maior integração entre os 34 Municípios da região metropolitana e os 14 Municípios

que integram o chamado colar metropolitano. Hoje temos um novo arranjo

institucional. Aqui registro todo o empenho do nosso ex-Deputado e atual Vice-

Prefeito de Belo Horizonte, Roberto Carvalho, que, na legislatura anterior, junto a

Deputados e Deputadas - Rosângela Reis e Cecília Ferramenta - discutiu a nova

formatação das Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte e do Vale do Aço. A Lei

Complementar nº 107/2009 estabelece exatamente a criação dessa Agência

Metropolitana.

Entre outras atribuições, essa Agência Metropolitana tem como prioridade efetivar o

Plano Diretor Metropolitano, tratar questões centrais, como a gestão territorial,

loteamentos e desmembramento do solo, transporte e mobilidade. Hoje, o cidadão de

Belo Horizonte, de Betim ou de Contagem circula na região metropolitana, mora em

um Município, trabalha em outro e tem parentes em outro. Acabamos de votar um

relatório sobre a Serra da Moeda. É fundamental que essa Agência estabeleça

critérios para uma maior proteção ambiental e proteção dos nossos mananciais, e

para uma política de desenvolvimento social, de coleta, tratamento e destinação final

dos resíduos sólidos. Hoje é praticamente impossível, principalmente para Belo

Horizonte, equacionar a questão da destinação final do seu resíduo sólido sem

compartilhar essa responsabilidade com os Municípios da região metropolitana. Se

não construirmos uma rede de proteção social efetiva que integre os Municípios, não

será equacionada a questão social, principalmente se levarmos em conta que ela
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demanda uma política de desenvolvimento econômico integrado para nossa região

metropolitana. É muito importante o funcionamento da Agência Metropolitana.

Quero fazer um elogio ao Governador, que encaminhou o nome do Prof. José

Osvaldo Guimarães Lasmar. O Prof. Lasmar é um técnico que tem tradição de

trabalho em instituições de planejamento da região metropolitana e experiência com

resíduos sólidos e questão ambiental. É uma pessoa que tem um bom trânsito nas

instituições de ensino, com sensibilidade social. Tenho certeza de que ele saberá

tratar a Agência Metropolitana de maneira suprapartidária, técnica, respeitando os

Municípios. Sabemos que há uma questão fundamental que é a compatibilização

jurídica dos instrumentos de funcionamento da Agência. Com a autonomia dos

Municípios, será necessário um trabalho de costura política. Não queremos uma

Agência Metropolitana simplesmente para haver mais um órgão em funcionamento no

Estado de Minas Gerais. Para que essa Agência cumpra o seu papel, precisará ter

uma retaguarda e um apoio político do Governador, dos Prefeitos e desta Casa para

enfrentar conflitos entre proteção ambiental e mineração; para discutir o metrô do

ponto de vista metropolitano e não simplesmente para atender ao interesse de um ou

de outro Município; para efetivar o Plano Diretor Metropolitano a fim de que ele não

se restrinja ao inciso de uma lei complementar, mas, de fato, tenha regras claras de

ocupação do solo, de desenvolvimento econômico e de proteção ambiental.

Fizemos, na Comissão Especial, uma sabatina com o Prof. Lasmar, que discutiu

muito mais o trabalho da Agência Metropolitana e as questões estratégicas, mesmo

porque o currículo do Prof. Lasmar não necessita de qualquer tipo de sabatina. Ele já

demonstrou o seu conhecimento e capacidade ao longo de sua vida pública. Queria

também deixar registrado que o Prof. Lasmar contará como Vice-Presidente com o

ex-Vereador de Belo Horizonte, José Lincoln Magalhães, que, em que pesem as

nossas divergências partidárias, é uma pessoa muito ativa. É uma pessoa que ajudou

muito no que diz respeito às questões urbanas no âmbito da Câmara Municipal. Na

Agência, há Diretores que têm um perfil técnico, pessoas que, se tiverem apoio

político, terão condições de realizar um bom trabalho.

Além de encaminhar pela aprovação do nome do Prof. Lasmar, faço uma alerta: é

preciso haver uma agenda clara de trabalho da Agência, um nítido suporte e
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empenho político do Governador e dos principais Municípios da Região

Metropolitana, para envolver todos os Municípios, ouvir a população, democratizar o

trabalho realizado e enfrentar os desafios. Aliás, os desafios da Região Metropolitana

são nítidos: mobilidade, gestão territorial, resíduo sólido, proteção ambiental,

regularização de loteamentos, especulação imobiliária e trânsito, principalmente no

vetor sul. Se a Agência não enfrentar os poderosos interesses que se manifestam na

Região Metropolitana, em que pese toda a competência do Prof. Lasmar e de sua

equipe, ficará aquém do previsto na lei complementar e do merecimento do cidadão

metropolitano.

Ao fazer esse encaminhamento pela aprovação do nome do Prof. Lasmar,

deixamos o alerta sobre a necessidade de enfrentarmos com firmeza as questões

relativas a meio ambiente, território, mobilidade urbana, transporte, loteamentos,

proteção das águas e desenvolvimento social. Encaminho pela aprovação do nome

do Prof. Lasmar, solicitando que o Governador, os Prefeitos e Prefeitas das principais

cidades invistam na Agência como elemento de integração metropolitana. Tenho a

certeza de que essa é a opinião das Deputadas Rosângela Reis e Cecília

Ferramenta, para que o governo possa investir na reestruturação da Região

Metropolitana do Vale do Aço, que também exige uma integração maior e

instrumentos modernos de gestão metropolitana. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Weliton

Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Serei breve. Espero que a Agência realmente

promova o desenvolvimento da Região Metropolitana. Durante a tramitação do

projeto, tive a grata satisfação de ser o Presidente da Comissão de Assuntos

Municipais e designei como relator o Deputado Wander Borges. Fizemos alterações

importantes no projeto. Votaremos favoravelmente à indicação do Prof. Lasmar.

Sabemos que é um homem preparado e competente e que tem um perfil técnico,

como muito bem disse nosso companheiro Carlin Moura. Acompanharemos o

funcionamento da Agência e cobraremos resultados. Todos queremos

desenvolvimento e também desejamos que os gargalos da Região Metropolitana

sejam superados desde o transporte ao meio ambiente, desde a limpeza pública ao
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tratamento das águas. Sabemos que a Lagoa da Pampulha ainda está poluída. E

também a Várzea das Flores, em Contagem, dentre outras. Encaminho

favoravelmente, mas ressalto que iremos fiscalizar os trabalhos.

Questão de Ordem

O Deputado Ademir Lucas - É de bom alvitre promover a recomposição do quórum.

Houve queda na frequência, e seria interessante fazer a recomposição.

O Sr. Presidente - A própria votação atestará isso e, se necessário, será realizada

recomposição. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo

secreto, de conformidade com o art. 261, inciso I, c/c os arts. 252 e 255, do

Regimento Interno. As Deputadas e os Deputados que desejarem aprovar a indicação

registrarão “sim” e os Deputados e as Deputadas que desejarem rejeitá-la registrarão

“não”. A fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às

Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o

façam neste momento. A Presidência dará início ao processo e, para tanto, solicita às

Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, a indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Ana Maria Resende -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Carlin Moura - Carlos

Mosconi - Célio Moreira - Délio Malheiros - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos

Sávio - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Gláucia Brandão - Hely

Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique -

Juarez Távora - Luiz Humberto Carneiro - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres -

Neider Moreira - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rosângela Reis - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Wander Borges - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 36 Deputados. Votaram "não" 3 Deputados,

totalizando 39 votos. Está, portanto, aprovada 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. Oficie-se ao Governador do Estado.
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Declarações de Voto

O Deputado Fábio Avelar - Obrigado, Sr. Presidente. Inicialmente, manifestamos a

satisfação pelo governo do Estado ter criado essa Agência, cujo embrião remonta a

um grande seminário realizado nesta Assembleia, em 2003, motivado por

requerimento de minha autoria. Tivemos a oportunidade, nesse seminário, de debater

as questões metropolitanas em todas as regiões do Estado. Lembro-me bem, Sr.

Presidente, de que naquela época havia, em tramitação nesta Casa, cerca de seis

projetos de lei propondo a criação de regiões metropolitanas em todas as regiões do

Estado. Procurei cada um dos Deputados, comunicando a realização do seminário e

solicitando que aguardassem a conclusão de nossos trabalhos para apreciarmos os

projetos de sua autoria. De pronto, atenderam a nossa solicitação. Após o término

dos nossos trabalhos, chegou-se à conclusão de que não seria necessária nem

importante a criação de tantas regiões metropolitanas em nosso Estado. Esse foi o

primeiro resultado desse seminário legislativo. Na oportunidade, foram apresentadas,

em uma sessão histórica, com presença de mais de 500 pessoas, várias proposições.

Aprovamos cerca de 400 proposições em relação às regiões metropolitanas. Várias

delas já foram implementadas, inclusive houve a criação da região metropolitana

sugerida nesse seminário. Registramos esse fato, para ressaltar a importância que a

Assembleia teve na criação dessa importante região metropolitana. Mais uma vez,

ressalto a sensibilidade do Governador Aécio Neves ao encaminhar a esta Casa tão

importante projeto. Nesta breve declaração de voto, gostaria também de ressaltar a

competência das pessoas indicadas. Começo pelo nosso Presidente, Prof. José

Osvaldo Lasmar, de reconhecida experiência não só em regiões metropolitanas,

como também em administração. Com curso de especialização no exterior, ele é uma

pessoa que detém o mais alto conhecimento para exercer o cargo de Presidente. A

seu lado, o Vice-Presidente, nosso querido amigo José Lincoln, que leva, para essa

Agência, sua experiência como Vereador de uma Capital, que contempla a legislação,

tão importante em um processo que congregará todos os Municípios da Região

Metropolitana. Ressalto também a qualidade dos demais Diretores. Começo falando

sobre o Dr. Hubert Brant Moraes, que já foi Diretor da Copasa, grande empresa em

que tive o orgulho de trabalhar durante 25 anos. Foi Superintendente Executivo da
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ESA, que congrega todas as empresas de saneamento do Estado. Portanto, é uma

pessoa que detém os conhecimentos necessários para exercer tão importante papel.

Os demais Diretores, Flávio Caldeira, Margot Navarro e Maria Elisa, são de

reconhecida qualidade técnica, política e administrativa. Não poderíamos deixar de

ressaltar nosso querido amigo Bira, indicado para exercer a função de Chefe de

Gabinete daquela importante instituição, pessoa que detém grande experiência

política, tendo sido Prefeito Municipal e Presidente da Ambel, associação que

congrega os Prefeitos da Região Metropolitana. Ressalto também a qualidade dos

técnicos que prestam serviço naquela Agência. Por fim, Sr. Presidente, ressalto a

modalidade de seleção desses técnicos. É importante que todos saibam que as

indicações foram precedidas por um apurado estudo realizado pela Sedru, com base

em análise curricular, por meio de entrevistas realizadas com todos. A inscrição foi

aberta a todos os que quisessem se apresentar como candidatos. Selecionados os

Diretores pela equipe técnica, foram encaminhados ao governo para sua deliberação

final. É importante ressaltar também o processo de indicação do Presidente dessa

importante instituição, aprovado por um Conselho Deliberativo da Região

Metropolitana, do qual tenho o privilégio de participar ao lado do Deputado João Leite.

Uma lista tríplice foi apreciada pelo nosso Conselho Deliberativo. Além da excelente

capacidade técnica e administrativa desse corpo administrativo da Agência

Metropolitana, é importante salientar que todos foram precedidos de uma apurada

análise técnica realizada pela Sedru. Concluindo, desejo sucesso a essa diretoria, tão

importante para todos os Municípios da Região Metropolitana. Sr. Presidente, poderia

dar meu testemunho. Semana passada, tivemos uma reunião com toda a diretoria,

juntamente com a Frente Parlamentar em Prol da Região Metropolitana de Belo

Horizonte, quando tivemos a oportunidade de traçar as primeiras propostas de uma

ação conjunta com a Assembleia Legislativa, visando ao envolvimento de todos nós

nesse complexo trabalho que envolve as regiões metropolitanas do Estado. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Doutor Viana, Presidente desta

reunião extraordinária da Assembleia Legislativa. Abordarei um outro aspecto, já que

o Deputado Fábio Avelar, Presidente da Comissão de Meio Ambiente desta Casa, fez
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um levantamento muito cuidadoso de tudo que envolveu as indicações de pessoas

muito preparadas. O Dr. Lasmar juntamente com José Lincoln Magalhães, Ubiraci

Prata, e toda a equipe que compõe a direção dessa Agência Metropolitana merecem

o nosso aplauso. Falo, em nome da frente parlamentar em prol da Região

Metropolitana, já que a Deputada Gláucia Brandão, coordenadora, se encontra,

agora, participando da reunião da Comissão de Educação; não pode, portanto, estar

no Plenário, neste momento. A Constituição de 1988 deixou esse vazio, e nós,

mineiros, que vivemos na Região Metropolitana de Belo Horizonte e em cidades

como o Vale do Aço e outras regiões de Minas, onde temos grandes cidades

conurbadas com outras, sentimos esse vazio que permaneceu em relação a

legislações da Região Metropolitana naquela Constituição. A Assembleia Legislativa,

com a criação da Agência Metropolitana, ao reconhecer a visão do Governador Aécio

Neves, dá um passo importante para organizar as regiões metropolitanas no Estado

de Minas Gerais. Para se ter uma ideia, grande parte da população brasileira vive em

regiões metropolitanas, como São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Salvador, que

representam 1% do território nacional. Portanto, esse arranjo metropolitano é

fundamental. A Assembleia Legislativa deu uma grande contribuição, analisando,

melhorando, a partir da Comissão de Assuntos Municipais, essa legislação. Outras

cidades, em outros países, conseguiram um avanço maior, como é o caso de

Toronto. Conseguiram fazer de Toronto a prefeitura, e das outras cidades,

subprefeituras. Esse arranjo legal, dá a Toronto, que é a cidade mais rica, a

possibilidade de investir na saúde, na educação da região metropolitana e nela cobrar

um único valor para o transporte público, o que ajuda especialmente em relação a

algo que vivemos intensamente em Belo Horizonte: a favelização. Nestes últimos

anos, principalmente a partir de 1993, 1994, quando Belo Horizonte se retira da

Câmara de Compensação Tarifária do Transporte Coletivo de sua Região

Metropolitana, há um crescimento muito grande da nossa população em favelas. É

claro, as pessoas vêm viver próximo de onde está o trabalho, vêm viver onde o preço

da passagem é menor. Espero que, a partir dessa Agência Metropolitana, tenhamos

um novo arranjo. O Plano Diretor Integrado da Região Metropolitana é fundamental e

deverá tratar da questão ambiental. Apenas 2% da água consumida em Belo
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Horizonte é retirada da própria Capital, o restante vem da Região Metropolitana. Belo

Horizonte lança todo o seu esgoto doméstico em cidades da Região Metropolitana.

Portanto, é muito importante o que acontece neste momento. Abordarei outro tema

fundamental: segurança pública, segurança dos que vivem na Região Metropolitana.

Infelizmente, aqueles que querem cometer crimes não o fazem apenas em uma

cidade. O arranjo da segurança pública também tem de ser metropolitano. Ontem, a

Assembleia Legislativa, na Comissão de Segurança Pública, recebeu o Subsecretário

de Medidas Socioeducativas, Dr. Ronaldo Pedron, que se encontra empenhado

nesse arranjo da Secretaria de Estado de Defesa Social, comandada pelo Secretário

Maurício Campos. Ele trouxe números impressionantes, mostrando onde os

adolescentes estão cometendo crimes em Belo Horizonte: a maioria ocorre na região

Centro-Sul da Capital. E muitos desses adolescentes são da Região Metropolitana.

Portanto, é importante também que seja oferecida uma escola de qualidade para

esse adolescente da Região Metropolitana. Falava, outro dia, na arguição feita ao

Prof. Lasmar sobre o seu projeto em relação a um parque esportivo para a Região

Metropolitana de Belo Horizonte. Somos carentes de espaços esportivos para as

nossas crianças, para os nossos adolescentes, para o trabalhador e para a

trabalhadora. Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, a Agência Metropolitana, com a

aprovação dos nomes do Prof. Lasmar e do Dr. José Lincoln Magalhães, traz grande

esperança para a Região Metropolitana de Belo Horizonte. Sabemos que o desafio é

muito grande, porque praticamente nada foi feito para essa integração, mas esse é

um passo extremamente importante. E a Assembleia, com as suas Comissões de

Assuntos Municipais, de Meio Ambiente, de Segurança Pública, apoiará a Agência,

que, dada a sua importância, deverá crescer para o Vale do Aço e outras regiões de

Minas Gerais. Votamos favoravelmente, reconhecendo, assim como toda a

Assembleia Legislativa reconheceu, a importância desse arranjo metropolitano,

coordenado por essa Agência e pelo Prof. Lasmar. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Wander Borges - Obrigado, Sr. Presidente. Serei breve, Deputado

Vanderlei Miranda. Como relator do projeto na Comissão de Assuntos Municipais, fico

muito feliz com o encaminhamento que está tendo esse arcabouço da Região

Metropolitana de Belo Horizonte, tendo em vista as grandes dificuldades, sobretudo
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de relacionamento. Temos a Granbel, que é uma associação que reúne os Prefeitos

da Região Metropolitana de Belo Horizonte, mas ela é uma entidade política, não tem

força de deliberação. Na semana passada, participamos de uma reunião sobre a

Agência Metropolitana, quando foram propostos alguns temas para serem discutidos.

O Prof. Lasmar, bem como toda a Diretoria da Agência, o Fábio Caldeira, o Hebert, a

Maria Elisa e o Bira, já estão avaliando isso. Acreditamos que essa Agência vem

substituir o antigo Plambel, já que essa questão do uso, ocupação e parcelamento do

solo ficou um pouco solta. Foram feitos inúmeros loteamentos à revelia da lei.

Consequentemente, muitos deles acabaram saindo das mãos do empreendedor

responsável por toda a infraestrutura e passando para a responsabilidade do poder

público local constituído. Houve uma inversão dos valores determinados pela Lei nº

6.766. Dentro dessa configuração, a Assembleia, por meio da Agência Metropolitana,

terá de trabalhar muito, mesmo porque as ponderações que fizemos na primeira

reunião sobre a Agência foi sobre a questão da sua credibilidade. Por isso, a Agência

precisa agir rapidamente. Aliás, sugeri que estudássemos alguns focos, como a área

de saúde, que é extremamente importante nesse relacionamento, uma vez que as

ambulâncias vêm do interior para Belo Horizonte, e da segurança pública. Hoje, já

não sabemos onde se inicia Belo Horizonte e onde terminam Ibirité, Santa Luzia,

Raposos e Ribeirão das Neves. A questão metropolitana é de suma importância para

o reordenamento e o planejamento dessa conturbada área geográfica. Sabemos que,

nos últimos anos, quase 90% da população veio da área rural. Outra questão muito

séria que precisa ser discutida é o transporte. O modelo que aí está é ultrapassado,

não adianta mais. Temos de pensar em outra solução. Às 3 horas da tarde, o trânsito

paralisa. Na semana passada, o governo começou a fazer a desapropriação de

algumas áreas limites para a construção do terminal rodoviário metropolitano. Trata-

se de um avanço. O Governador Aécio Neves acertou nisso, porque tirará de

circulação alguns ônibus do centro de Belo Horizonte. Algo tem de ser feito.

Acreditamos muito no potencial da Agência Metropolitana, em razão das pessoas

indicadas, que têm grande conhecimento técnico. Também faremos a proposta de

visitarem todas as 34 cidades da região metropolitana, para ouvir não apenas os

Prefeitos, mas os servidores, a sociedade, as lideranças, as câmaras municipais, e
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saber o que estão planejando. Assim, poderemos fazer um encaminhamento

extremamente produtivo, para que a sociedade participe e tenha melhor qualidade de

vida. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Deputado Doutor Viana.

O Deputado Vanderlei Miranda - Muito obrigado, Sr. Presidente. Percebo que o

senhor está atento, acompanhando a votação e me concedendo a palavra. Quero

primeiramente justificar a minha ausência, pois estava presidindo a Comissão de

Direitos Humanos, tratando de uma denúncia muito grave de omissão de socorro e

atendimento no Hospital João XXIII. Sr. Presidente, antes de falar sobre a figura do

Dr. José Osvaldo Guimarães Lasmar - quero dizer que tive o prazer de recebê-lo em

meu gabinete antes da sabatina que tive a honra de presidir nesta Casa -, discorrerei

a respeito do trânsito de Belo Horizonte, problema sobre o qual falava o Deputado

Wander Borges. Ontem, quando trafegava pela Avenida Antônio Carlos, na

Pampulha, vi a maravilhosa obra de alargamento dessa avenida. Mas fiquei

preocupado com a pista central que está sendo construída, como fizeram na Avenida

Cristiano Machado. Sinceramente, Sr. Presidente, preocupo-me com esse desenho

de tráfego. A Avenida Cristiano Machado já consumiu muitas vidas, já matou muitas

pessoas por causa do trânsito de ônibus nessa pista central. Se, de fato, o que vi na

obra de alargamento da Avenida Antônio Carlos é uma reserva de espaço na área

central para a chamada linha exclusiva de ônibus, teremos ali também - usarei um

termo pejorativo, pesado - o segundo açougue humano de Belo Horizonte. Esse

modelo de tráfego precisa ser revisto, porque tem consumido muitas vidas. Em

relação à Agência Metropolitana, é preciso dizer que o PMDB teve importante

participação em todo o processo a partir do momento em que toda a bancada se

reuniu com o Vice-Governador Anastasia. O Governador apresentou propostas de

melhoria da Agência, acatadas pelo nosso Vice-Governador, que hoje fazem parte do

projeto da Agência, na forma como foi aprovado. Quero ressaltar a importância da

ação do PMDB, que, em conjunto com os Deputados e as Deputadas desta Casa,

pôde tornar realidade essa Agência. O Dr. José Osvaldo Guimarães Lasmar esteve

comigo em meu gabinete, antes da reunião da Comissão Especial constituída para

sabatiná-lo. Conversamos por um bom tempo. Fiquei muito impressionado com a sua

inteligência, o seu conhecimento, a sua capacidade e, acima de tudo, com a sua
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simpatia. É uma pessoa de fácil trato. Ele também tem essa qualidade que não se

adquire nas escolas, nos cursos, nos doutorados da vida, que é a facilidade de

relacionamento. Acredito que a pessoa que vai dirigir essa Agência precisa ser

sensível e ter, para todos os que estarão em contato com ele, essa facilidade de

acesso e de diálogo. Falar de sua capacidade creio ser redundante, uma vez que os

colegas que me antecederam já falaram e que ele já está oficialmente aprovado por

unanimidade desta Casa - se não por unanimidade, pela quase unanimidade -, como

Diretor da Agência Metropolitana. Com isso, ganha a nossa população da região

metropolitana. É um grande ganho para a nossa região. Creio que isso poderá ser

modelo para outras regiões metropolitanas do nosso próprio Estado, como é o caso

de Ipatinga. Imagino que essa Agência poderá nos dar uma grande contribuição.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - A Presidência, pessoalmente e representando a Mesa, manifesta

os votos de muito sucesso à Diretoria da Agência Metropolitana, liderada pelo Dr.

Lasmar. Desejamos que isso dê certo, pois reverterá em benefício de Minas, do povo

dessa região.

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 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 20/5/2009

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Rosângela Reis

e Cecília Ferramenta e o Deputado Walter Tosta, membros da supracitada Comissão.

Está presente, também, o Deputado Carlos Gomes. Havendo número regimental, a

Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara aberta a reunião e, em virtude da
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aprovação de requerimento do Deputado Walter Tosta, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições, em

turno único, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

2.973, 3.044, 3.219 e 3.240/2009 (Deputado Walter Tosta); 3.224/2009 (Deputada

Cecília Ferramenta); e 3.244/2009 (Deputado Ivair Nogueira). Passa-se à 2ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,

em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 2.973, 3.027, 3.139 e

3.143/2009, 3.144/2009 com a Emenda nº 1 e 3.219/2009 (relator: Deputado Walter

Tosta); 3.146 e 3.155/2009 (relator: Deputado Ivair Nogueira); 3.159 e 3.164/2009,

3.165/2009 com a Emenda nº 1 e 3.224/2009 (relatora: Deputada Cecília

Ferramenta); 3.171 e 3.184/2009, 3.189/2009 com a Emenda nº 1 e 3.214/2009

(relator: Deputado Elmiro Nascimento), que receberam parecer por sua aprovação.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

3.749, 3.772, 3.773, 3.782, 3.783 e 3.785/2009. Submetidos a discussão e votação,

cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de

Lei nºs 2.681 e 2.857/2008, 3.023, 3.033, 3.043, 3.063, 3.066, 3.068, 3.071, 3.073,

3.076, 3.081, 3.097, 3.102, 3.103, 3.106, 3.108 e 3.117/2009. Passa-se à 3ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos dos Deputados Carlos Gomes, em que solicita seja realizada

audiência pública para debater os temas "A realidade da Previdência Social e suas

políticas de médio e longo prazo" e "Os avanços da atual política previdenciária e

seus benefícios"; e Carlin Moura, em que solicita seja realizada visita, em conjunto

com a Comissão de Administração Pública, às dependências do Quadro de Apoio

Operacional da MGS para verificar a situação dos trabalhadores dessa empresa.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 28 de maio de 2009.

Rosângela Reis, Presidente - Carlos Gomes - Walter Tosta.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/5/2009

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Lúcia

Mendonça e os Deputados André Quintão, Eros Biondini e João Leite, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado André

Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a discutir e a votar proposições da Comissão.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2009.

André Quintão, Presidente - Fábio Avelar - Maria Lúcia Mendonça.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/5/2009

Às 11h15min, comparece no Centro Comunitário do Município de Rio Casca o

Deputado Juninho Araújo, membro da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Juninho Araújo, declara aberta a reunião,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A

Presidência informa que a reunião se destina a discutir e propor providências que

garantam melhorias na segurança da Rodovia BR-262, no trecho que liga o Bairro

Santa Efigênia ao centro de Rio Casca e no trevo de acesso aos Municípios de São

Pedro dos Ferros e Raul Soares, e comunica o recebimento de ofício do Sr. Jacques

Eduardo Vilaça, Presidente em exercício da entidade A Nova Associação dos

Profissionais de Centro de Formação de Condutores do Estado de Minas Gerais,

publicado no “Diário do Legislativo” de 21/5/2009. A Presidência interrompe a 1ª Parte

da reunião para ouvir os Srs. José Maria de Souza Cunha, Prefeito Municipal de Rio
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Casca; José Silvio Soares Rios, Prefeito Municipal de São Pedro dos Ferros; a Sra.

Marleyde de Paula Mucida Miranda, Presidente da Câmara Municipal de Rio Casca;

os Srs. Jair Heleno de Andrade, Vereador à Câmara Municipal de Rio Casca; Varley

de Paiva Miranda, Vereador à Câmara Municipal de Abre-Campo; o Cap. PM

Gualberto, Comandante da 118ª Companhia da PMMG; e os Srs. Vinícius Pires da

Silva, representando o Sr. Sebastião Donizete de Souza, Superintendente Regional

do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT - no Estado; e

João Bosco Salgado Bastos, Engenheiro Assessor da 17ª Regional do DER-MG,

representando o Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral desse órgão, que são

convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu

origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2009.

Gustavo Valadares, Presidente - Fábio Avelar - Célio Moreira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL DAS SERRAS DA CALÇADA E DA

MOEDA

(Redação aprovada pelo Plenário nos termos do § 3º do art. 111, c/c o parágrafo

único do art. 114, do Regimento Interno)

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
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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

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
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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

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
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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

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



____________________________________________________________________________
1660

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 -;

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
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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

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



____________________________________________________________________________
1662

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.

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
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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

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.
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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

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
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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

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).
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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,

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.
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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

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).
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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

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
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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

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.
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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

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
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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

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-
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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

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.
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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

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).
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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

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).
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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

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
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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

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
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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

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
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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).

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
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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

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).



____________________________________________________________________________
1680

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).

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”.
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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%

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).
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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

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
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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

potencial minerador do Estado com a preservação do meio ambiente, manifestando

especial preocupação com a questão das águas (11/11/2008).
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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).

O Sr. Adriano Magalhães Chaves, Assessor Empresarial da Vice-Governadoria do

Estado, considera louvável a iniciativa de se fazer o tombamento da serra, atentando
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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,

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,
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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

parceria. Como sugestão, propôs que “a mineradora possa explorar, mas que tenha

limitações e não prejudique as pessoas” (18/11/2008).
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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 30.5.2009.

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

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
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(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 30.5.2009.

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

muito reduzido, e, novamente, quase todos os inventários foram realizados em sua

porção norte. Apesar de escassos, esses inventários identificaram grande número de
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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.”

“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.”
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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

presença de sociedades vivas, incluindo remanescentes de escravos, que

testemunham o processo evolutivo da sociedade mineira (...). Todos estes elementos
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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 30.5.2009.

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

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.
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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 30.5.2009.

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 e7). 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)

* - A Tabela 1, contendo a ocupação da Serra da Moeda, incluindo a Serra da

Calçada, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30.5.2009.
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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 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
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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.”

* - A figura 8 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30.5.2009.

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

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
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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 2, contendo os biótipos mapeados na Serra da Moeda, incluindo a

Serra da Calçada, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30.5.2009.

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

produção industrial, atividades de lazer, práticas esportivas, realização de eventos

festivos e culturais, apoio ao fluxo de turistas, etc.
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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

mediante plano de manejo.
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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

do Rola-Moça, e a Proposta de Emenda à Constituição nº16, de 2007, que tomba
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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

Serra da Calçada ao parque em questão, visto que as terras daquela região são



____________________________________________________________________________
1699

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.

As empresas de mineração proprietárias do solo e detentoras de títulos minerários na
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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:



____________________________________________________________________________
1701

“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



____________________________________________________________________________
1706

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.
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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.
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Aliado a essa medida, apresentamos também um projeto de lei que visa a

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 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30.5.2009.

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.

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

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.
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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

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
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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.

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

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.

Sala das Reuniões, de de 2009.

Comissão Especial das Serras da Calçada e da Moeda

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
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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”.

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
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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.

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:
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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.

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
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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.

§ 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.
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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

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.
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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,

Moeda, Nova Lima, Ouro Preto, Raposos, Rio Acima, Santa Bárbara e Sarzedo, com

a delimitação geográfica constante no anexo desta lei.

Art. 4º - (...)
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§ 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

implantação de novos empreendimentos e atividades nas Serras da Moeda e da

Calçada, bem como a expansão dos empreendimentos e atividades já 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;
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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.

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,

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
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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

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
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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,

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
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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,

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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.

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.
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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.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 587/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A proposta de ação legislativa em epígrafe, da Pontifícia Universidade Católica de

Minas Gerais - Parlamento Jovem, objetiva que esta Casa Legislativa envide os

esforços necessários para que o Poder Executivo disponibilize mais recursos para a

Escola Estadual São Rafael.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 16/10/2008, a matéria foi distribuída a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, combinado com o

art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Parlamento Jovem, projeto realizado pela Assembleia Legislativa em parceria

com instituições de ensino com sede em Minas Gerais, tem por objetivo propiciar a

formação política dos jovens. A edição do evento em 2008, que teve como tema:

“Jovem e violência: provocador ou vítima”, produziu 15 propostas e uma moção. O

tema proposto foi subdividido em três: “Estatuto da Criança e do Adolescente: direitos

e deveres”, “Violência no cotidiano: família, escola e comunidade” e “Formação

profissional e trabalho: um projeto para o futuro”. A proposta em análise, que integra o

primeiro subtema, pretende que sejam disponibilizados mais recursos para a Escola

Estadual São Rafael.
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Fundada em 2/9/26, pelo ex-Presidente do Estado, Sr. Fernando de Melo Viana, a

Escola Estadual São Rafael, também conhecida como Instituto São Rafael, é

dedicada, exclusivamente, a educar, reabilitar e integrar deficientes visuais,

recebendo alunos sem limite de idade.

Na escola são oferecidos os cursos de ensino fundamental e de ensino médio para

alunos em regime de internato, semi-internato e externato. Os alunos também

dispõem de atendimento especializado de orientação e mobilidade, de oficinas

pedagógicas, de cursos musicais e de serviço de ensino itinerante, sendo este

destinado a deficientes visuais matriculados em escola regular. Ademais, a escola

possui uma infraestrutura que permite ao deficiente visual desenvolver atividades de

esporte de quadra.

A equipe de apoio é constituída por psicólogos, terapeutas ocupacionais,

assistentes sociais, supervisores pedagógicos e odontólogos, além de voluntários,

que prestam valoroso serviço.

Dessa forma, para o funcionamento e a ampliação das atividades da Escola

Estadual São Rafael é necessário aumentar a alocação de recursos. Se isso não

ocorrer, a instituição poderá até ser fechada.

Convém salientar que, em 26/11/2007, o Instituto São Rafael foi homenageado na

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, pelos relevantes serviços

prestados à sociedade, há mais de oito décadas.

Assim, é louvável a pretensão contida na proposição em análise, razão pela qual

somos pela sua aprovação na forma de um requerimento.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação Legislativa nº

587/2008 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Fábio Avelar - Maria Lúcia Mendonça.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.240/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Instituto de Apoio à Cultura, Esporte e Lazer - Iacel -,

com sede no Município de Uberaba.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o art. 103,

I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.240/2009 objetiva declarar de utilidade pública o Instituto de

Apoio à Cultura, Esporte e Lazer, com sede no Município de Uberaba, entidade civil

sem fins lucrativos, fundada em 2007, que tem por finalidade incentivar a prática

desportiva educacional.

No cumprimento dos seus objetivos programáticos, o Instituto desenvolve

atividades nas áreas da assistência social, educação, cultura, esporte e lazer, sempre

com o intuito de melhorar a qualidade de vida de seus associados, em especial das

crianças e dos adolescentes, incentivando a participação concreta na defesa dos

interesses coletivos para a consolidação da cidadania, através da prática desportiva.

Ademais, implementa ações voltadas para o desenvolvimento da comunidade

esportiva em torno da agremiação Uberaba Sport Clube e de equipes esportivas com

as quais venha a firmar convênios ou parcerias, principalmente no que se refere a

saúde, educação, habitação, transporte, alimentação de atletas profissionais e não

profissionais. Também promove a defesa do meio ambiente, do patrimônio artístico,

cultural, estético, histórico, turístico e paisagístico da cidade de Uberaba.

Diante dessas considerações, é oportuna a intenção de lhe conceder a pretendida

declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.240/2009, em turno

único.
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Sala das Comissões, 28 de maio de 2009.

Walter Tosta, relator.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com a comunidade de Leopoldina pelo transcurso dos 155 anos

de emancipação desse Município (Requerimento nº 3.699/2009, da Deputada Maria

Lúcia Mendonça);

de congratulações com os colégios mineiros que menciona, que obtiveram as

primeiras classificações no Estado e se encontram entre os primeiros lugares do

Brasil nas mais recentes avaliações realizadas pelo Enem (Requerimento nº

3.702/2009, da Deputada Gláucia Brandão);

de aplauso ao "Jornal de Paraopeba" pelo transcurso do 19º aniversário de sua

fundação (Requerimento nº 3.704/2009, do Deputado Dinis Pinheiro);

de aplauso à Casa dos Prefeitos, instalada no câmpus da Universidade Federal de

Viçosa (Requerimento nº 3.710/2009, da Deputada Maria Lúcia Mendonça);

de aplauso ao Tribunal de Justiça do Estado pela decisão de tornar obrigatório

constar no Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo observação que

revele eventual sinistro gerador de perda total (Requerimento nº 3.717/2009, da

Comissão de Direitos Humanos);

de congratulações com a Escola Estadual Raul Soares, do Município de Araguari,

pela comemoração de seus 100 anos de existência (Requerimento nº 3.741/2009, do

Deputado Carlin Moura).

de congratulações com a Associação Mineira dos Produtores de Algodão - Amipa -

pela comemoração de seu 10º aniversário de fundação (Requerimento nº 3.742/2009,

do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso ao Colégio Providência pelas comemorações dos seus 160 anos de

fundação (Requerimento nº 3.744/2009, do Deputado Doutor Viana);
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de congratulações com a comunidade de Passos pela comemoração dos 151 anos

de emancipação desse Município (Requerimento nº 3.746/2009, do Deputado Doutor

Viana);

de aplauso ao Programa Educacional de Resistência às Drogas - Proerd - pelos

relevantes serviços prestados (Requerimento nº 3.748/2009, do Deputado Fahim

Sawan);

de repúdio, a ser encaminhado ao Presidente da Câmara dos Deputados, ao

Projeto de Lei nº 4.022/2008, que fixa o salário mínimo dos Assistentes Sociais em

R$960,00, tendo em vista que o piso salarial defendido pelo Conselho Federal de

Serviço Social - CFESS - é de 10 salários mínimos (Requerimento nº 3.749/2009, da

Comissão de Participação Popular);

de apoio ao Projeto Minas Digital (Requerimento nº 3.755/2009, do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Cristina pelos 235 anos de fundação

desse Município (Requerimento nº 3.756/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Cachoeira de Minas pelos 85 anos de

fundação desse Município (Requerimento nº 3.768/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva);

de congratulações com a comunidade de Maria da Fé pelos 97 anos de fundação

desse Município (Requerimento nº 3.769/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Escola da Serra e sua comunidade escolar pela

restauração do afresco pintado em seu prédio por Emeric Marcier (Requerimento nº

3.791/2009, da Deputada Gláucia Brandão);

de repúdio (a ser encaminhada ao Sr. Robson Gomes, Prefeito Municipal em

exercício de Ipatinga) ao Projeto de Lei Federal nº 4.228/2008, que dá a

denominação de Dr. Ronaldo Souza ao viaduto localizado na Rodovia BR-381, entre

Nova Era e Antônio Dias (Requerimento nº 3.880/2009, da Comissão de Direitos

Humanos);

de repúdio (a ser encaminhada aos Srs. Michel Temer, Presidente da Câmara dos

Deputados, e Luiz Couto, Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias

dessa Casa) ao Projeto de Lei Federal nº 4.228/2008, que dá a denominação de Dr.
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Ronaldo Souza ao viaduto localizado na Rodovia BR-381, entre Nova Era e Antônio

Dias (Requerimento nº 3.881/2009, da Comissão de Direitos Humanos).
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1283 - 1363 - 1372

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte - 394 - 886 - 1072 - 1154 -

1166 - 1267

Comissão de Direitos Humanos -  21 - 68 - 76 - 175 - 197 - 200 - 232 - 333 - 364 -

445 - 446 - 547 - 604 - 608 - 670 - 819 - 887 - 971 - 1072 - 1073 - 1130 - 1309 - 1352

- 1393 - 1394 - 1731 - 1732 - 1733

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informá tica - 70 - 101 - 172 - 395 -

674 - 675 - 676 - 678 - 679 - 695 - 1163 - 1167 - 1168 - 1169 - 1269 - 1356

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária - 79 - 81 - 82 - 85 - 150 -

329 - 524 - 616 - 622 - 666 - 891 - 928 - 929 - 930 - 1021 - 1024 - 1040 - 1126 - 1164

- 1284 - 1365 - 1370 - 1373 - 1375 - 1376 - 1378

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustent ável - 22 - 429 - 431 -

1180 - 1310 - 1350

Comissão de Minas e Energia - 67 - 327 - 492 - 1124 - 1265
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Comissão de Participação Popular - 10 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 153 - 156 - 159 -

161 - 163 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 177 - 198 - 199 - 200 - 277 - 397 - 398 - 667 -

684 - 685 - 687 - 688 - 689 - 691 - 692 - 694 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 957 - 958 -

959 - 960 - 961 - 962 - 1262 - 1655 - 1728 - 1732

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial - 174 - 332 - 498 - 500 - 504 -

548 - 612 - 664 - 696 - 819 - 820 - 1073 - 1121 - 1274 - 1354

Comissão de Redação - 87 - 152 - 259 - 260 - 329 - 338 - 339 - 340 - 341 - 342 - 343

- 344 - 345 - 346 - 347 - 348 - 349 - 350 - 351 - 352 - 525 - 531 - 607 - 933 - 934 - 935

- 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 1053 - 1054 - 1055 - 1056 - 1057 - 1058 - 1059 - 1060 -

1061 - 1062 - 1063 - 1064 - 1065 - 1066 - 1351 - 1380 - 1381 - 1382 - 1383 - 1385 -

1386

Comissão de Saúde - 66 - 324 - 446 - 606 - 1073 - 1123 - 1273

Comissão de Segurança Pública - 22 - 245 - 246 - 278 - 321 - 491 - 548 - 976 - 998

- 1118 - 1135 - 1217 - 1218 - 1359 - 1368 - 1392 - 1394

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Pública s - 64 - 248 - 322 - 364 -

400 - 416 - 601 - 1009 - 1120 - 1156 - 1655

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperat ivismo - 415 - 681 - 1117 -

1131 - 1217 - 1276 - 1364

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Soci al - 77 - 78 - 235 - 317 -

335 - 336 - 337 - 497 - 499 - 503 - 505 - 506 - 613 - 614 - 672 - 673 - 677 - 680 - 712 -

1116 - 1371 - 1653 - 1730

Comissão Especial - 72 - 74 - 153 - 155 - 490 - 598 - 669 - 1153 - 1656

Comissão Extraordinária -  818 - 1392
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Decisão da Presidência -  1417

Palavras do Sr. Presidente -  57 - 60 - 387 - 426 - 489 - 592 - 594 - 710 - 840 - 883 -

1137 - 1253 - 1330 - 1435 - 1633


