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Comissões de Direitos

Humanos e de Participação
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Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura
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10.4.2008 1ª Reunião Conjunta das

Comissões de Participação

Popular e de Educação,

Ciência, Tecnologia e

Informática na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

18.6.2009 652

26.11.2008 2ª Reunião Conjunta das

Comissões de Educação,

Ciência, Tecnologia e

Informática e de Política

Agropecuária e Agroindustrial

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura
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2.4.2009 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial das Serras
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de Saúde na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

5.6.2009 259
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21.5.2009 7ª Reunião Ordinária da Comissão

Especial da Execução das

Penas no Estado

3.6.2009 26

26.5.2009 9ª Reunião Ordinária da Comissão

de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

5.6.2009 261

26.5.2009 8ª Reunião Ordinária da Comissão

de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

5.6.2009 264

26.5.2009 11ª Reunião Ordinária da Comissão

de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

5.6.2009 265

26.5.2009 10ª Reunião Ordinária da Comissão

de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

26.6.2009 1111

27.5.2009 32ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

2.6.2009 1

27.5.2009 11ª Reunião Ordinária da Comissão

de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

5.6.2009 266
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27.5.2009 12ª Reunião Ordinária da Comissão

de Minas e Energia na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

5.6.2009 267

27.5.2009 10ª Reunião Ordinária da Comissão

de Administração Pública na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

5.6.2009 269

27.5.2009 8ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança Pública

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

5.6.2009 270

27.5.2009 10ª Reunião Ordinária da Comissão

de Cultura na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

5.6.2009 272

27.5.2009 12ª Reunião Ordinária da Comissão

de Assuntos Municipais e

Regionalização na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

5.6.2009 273

27.5.2009 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

5.6.2009 275

27.5.2009 11ª Reunião Ordinária da Comissão

de Direitos Humanos na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

6.6.2009 388

28.5.2009 33ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

2.6.2009 20
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16ª Legislatura

28.5.2009 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

5.6.2009 276

28.5.2009 8ª Reunião Ordinária da Comissão

Especial da Execução das

Penas no Estado

5.6.2009 276

28.5.2009 9ª Reunião Ordinária da Comissão

de Turismo, Indústria, Comércio

e Cooperativismo na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

6.6.2009 390

28.5.2009 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

11.6.2009 534

28.5.2009 13ª Reunião Ordinária da Comissão

de Participação Popular na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

19.6.2009 817

29.5.2009 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial da

Execução das Penas no Estado

3.6.2009 26

1º.6.2009 16ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear a Associação dos

Praças Policiais e Bombeiros

Militares de Minas Gerais - Aspra

- pelos 42 Anos de sua Fundação

5.6.2009 241
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1º.6.2009 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial da

Execução das Penas no Estado

5.6.2009 278

2.6.2009 44ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

4.6.2009 35

2.6.2009 34ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

9.6.2009 407

2.6.2009 9ª Reunião Ordinária da Comissão

de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

10.6.2009 438

2.6.2009 11ª Reunião Ordinária da Comissão

de Segurança Pública na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

11.6.2009 535

2.6.2009 12ª Reunião Ordinária da Comissão

de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

11.6.2009 536

2.6.2009 12ª Reunião Ordinária da Comissão

de Constituição e Justiça na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

18.6.2009 653

3.6.2009 45ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

5.6.2009 192

3.6.2009 10ª Reunião Ordinária da Comissão 6.6.2009 390
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de Saúde na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

3.6.2009 11ª Reunião Ordinária da Comissão

de Cultura na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

6.6.2009 392

3.6.2009 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial da

Execução das Penas no Estado

6.6.2009 393

3.6.2009 35ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

9.6.2009 421

3.6.2009 6ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

10.6.2009 439

3.6.2009 11ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

16.6.2009 574

3.6.2009 13ª Reunião Ordinária da Comissão

de Minas e Energia na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

16.6.2009 575

3.6.2009 13ª Reunião Ordinária da Comissão

de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

16.6.2009 576
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3.6.2009 12ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

16.6.2009 578

3.6.2009 13ª Reunião Ordinária da Comissão

de Assuntos Municipais e

Regionalização na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

16.6.2009 579

3.6.2009 11ª Reunião Ordinária da Comissão

de Administração Pública na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

18.6.2009 655

3.6.2009 10ª Reunião Ordinária da Comissão

do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

19.6.2009 818

3.6.2009 12ª Reunião Ordinária da Comissão

de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

26.6.2009 1114

4.6.2009 46ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

6.6.2009 345

4.6.2009 9ª Reunião Ordinária da Comissão

Especial da Execução das

Penas no Estado

10.6.2009 441

4.6.2009 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

10.6.2009 443
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na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

4.6.2009 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Saúde na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

19.6.2009 819

4.6.2009 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Cultura na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

19.6.2009 820

4.6.2009 10ª Reunião Ordinária da Comissão

de Turismo, Indústria, Comércio

e Cooperativismo na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

20.6.2009 925

9.6.2009 47ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

11.6.2009 448

9.6.2009 Solenidade Realizada na 47ª

Reunião Ordinária Interrompida

da 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

16.6.2009 551

9.6.2009 36ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

16.6.2009 565

9.6.2009 10ª Reunião Ordinária da Comissão

de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

17.6.2009 587

9.6.2009 10ª Reunião Ordinária da Comissão 18.6.2009 656
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de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

9.6.2009 12ª Reunião Ordinária da Comissão

de Segurança Pública na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

18.6.2009 657

9.6.2009 13ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

19.6.2009 822

9.6.2009 13ª Reunião Ordinária da Comissão

de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

24.6.2009 938

10.6.2009 Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

16.6.2009 551

10.6.2009 12ª Reunião Ordinária da Comissão

de Direitos Humanos na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

17.6.2009 587

10.6.2009 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

19.6.2009 826

10.6.2009 14ª Reunião Ordinária da Comissão

de Minas e Energia na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

19.6.2009 827
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10.6.2009 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

19.6.2009 828

10.6.2009 14ª Reunião Ordinária da Comissão

de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

19.6.2009 830

16.6.2009 48ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

18.6.2009 609

16.6.2009 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 3ª Sessão Legislativa
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 2 DE JUNHO DE 2009

ATAS

ATA DA 32ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/5/2009

Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Doutor Viana

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

Fase: Palavras do Sr. Presidente - 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:

Requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Padre João e Weliton Prado;

aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.243/2008; aprovação -

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.354/2008; aprovação na forma do

vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.577/2008;

aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.592/2008; aprovação na

forma do vencido em 1º turno - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.297/2007;

aprovação com a Emenda nº 1 e a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1 - Votação, em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 2.715/2008; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 -

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.008/2009; aprovação na forma do

Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.057/2009; aprovação -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.358/2008; discurso do Deputado

Weliton Prado; encerramento da discussão; aprovação na forma do vencido em 1º

turno - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.169/2009; encerramento da

discussão; discursos dos Deputados André Quintão e Weliton Prado; aprovação com

a Emenda nº 1; declarações de voto; questões de ordem; declaração de voto -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas -

Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Genaro - Antônio Júlio - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Chico Uejo -

Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano -
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Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar -

Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Irani Barbosa -

Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Lúcia Mendonça - Maria Tereza

Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - 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 Alberto Pinto Coelho) - Às 20h12min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

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 e de

requerimentos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião o Relatório

Final da Comissão Especial das Serras da Calçada e da Moeda e 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 -, apreciados na extraordinária realizada hoje, pela

manhã.

2ª Fase
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O Sr. Presidente - Não havendo matéria a ser apreciada na 1ª Fase, a Presidência

passa à 2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante

na pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à mesa requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº

2.243/2008 seja apreciado em primeiro lugar. Em votação, o requerimento. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Vem à mesa requerimento do Deputado Padre João, solicitando a

inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº 3.186/2009 seja

apreciado em último lugar. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

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

Vem à mesa requerimento do Deputado Weliton Prado, solicitando a inversão da

pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº 2.358/2008 seja apreciado em

primeiro lugar entre as matérias em discussão. Em votação, o requerimento. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.243/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que

especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação, o

projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.

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. 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 2.354/2008 na forma do vencido em 1º

turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.577/2008, do Governador do Estado,
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que autoriza o Poder Executivo a permutar o imóvel que especifica no Município de

Fama. 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 2.592/2008, do Deputado Carlos

Mosconi, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Arceburgo 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 2.592/2008 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.297/2007, do Deputado Leonardo

Moreira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Sabinópolis o imóvel

que especifica. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. A

Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto. Emendado

em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela

aprovação da Emenda nº 1, com a Subemenda nº 1, que apresenta. Em votação, o

projeto, salvo emenda e subemenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1 e

a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que as aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado,

em 1º turno, o Projeto de Lei nº 1.297/2007 com a Emenda nº 1 e a Subemenda nº 1

à Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.715/2008, do Deputado Gilberto

Abramo, que proíbe as empresas que exploram locação imobiliária de transferir

contas de água e de luz para o nome do fiador. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A

Comissão de Defesa do Consumidor opina 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 1º turno, o Projeto de Lei nº
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2.715/2008 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Defesa do Consumidor.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.008/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar à Prefeitura Municipal de Santo Antônio do

Aventureiro o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em votação, o Substitutivo nº 1. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº

3.008/2009 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.057/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Martinho Campos o imóvel

que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação, o

projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 2º 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 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 Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Serei breve, Sr. Presidente. Gostaria apenas de dizer

que estou discutindo e já encaminhando favoravelmente ao Projeto de Lei nº

2.358/2008, que é muito importante. Ainda bem que conseguimos destravar a pauta e

votar vários projetos. É fundamental a doação dessa área pelo DER-MG a Uberlândia

para que sejam construídas casas populares; a população dessa cidade será muito

beneficiada. Mais uma vez, quero encaminhá-lo favoravelmente e também

parabenizar todos os Deputados. E ainda, de forma especial, gostaria de manifestar

meu reconhecimento pelo trabalho dos Deputados de Uberlândia, do Deputado Luiz

Humberto Carneiro, pelo empenho na aprovação desse projeto, que com certeza,
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beneficiará um grande número de famílias.

O Sr. Presidente - Não há outros 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 2.358/2008 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.169/2009, do Governador 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. A

Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1,

que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do

projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. 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, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

telespectadores da TV Assembleia, gostaria de falar em nome do Bloco PT-PCdoB

sobre esse importante projeto que autoriza uma nova operação de crédito do Estado

junto ao BID no valor de até US$260.000.000,00. Deixamos claro que a nossa

posição em relação ao conjunto da pauta é de obstrução, principalmente em função

do projeto que cria a agência de saneamento vinculada à Copasa, por vários motivos.

Mas, por meio do Líder de Governo, recebemos apelo do Governador para que

pudéssemos buscar entendimento, de forma que Minas Gerais não perca a

oportunidade de ter acesso ao recurso, que será utilizado principalmente para

concluir as obras do Proacesso: pavimentação, ligação asfáltica dos Municípios,

recuperação das rodovias mineiras, investimentos em logística de transporte.

Estamos aqui num gesto de compromisso com o Estado de Minas Gerais - que isso

fique bem claro -, diferentemente do que a Oposição faz com o governo Lula. Lá

atrapalha-se como pode; aqui não é assim; aqui a Oposição tem responsabilidade

com o Estado, até porque, num momento de crise econômica, sabemos que o melhor

remédio é o investimento e o papel do poder público. Não podemos permitir que haja

retração dos investimentos de forma alguma. As condições a serem negociadas
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seguem padrões normais. Gostaríamos que, nos padrões que ainda não foram

concluídos, fossem observados a carência de três a quatro anos, o prazo de até 25

anos e a taxa média de juros de até 4,8% ao ano. Esse é um compromisso explícito,

aliás, em nota técnica do governo do Estado. Portanto vamos votar favoravelmente a

esse projeto devido à urgência, à relevância, ao apelo do Governador, mas sobretudo

ao interesse público, que está em jogo, ao interesse dos Municípios. Todos devem

saber que a Oposição, o Bloco PT-PCdoB, está junto aos demais Deputados

garantindo recursos para o Proacesso, para a recuperação de rodovias e para a

melhoria na logística de integração de transportes.

É evidente que a pauta que deve continuar aqui na Assembleia tem outros pontos.

Estamos reafirmando a importância de se esgotar, no tempo que for necessário, a

discussão sobre a criação da agência. Junto a outros partidos e ao próprio PMDB,

reivindicamos, e o governo aceitou retirar o pedido de urgência na tramitação do

projeto. Queremos prosseguir no debate; queremos maior flexibilidade dos

representantes do governo para incorporar as sugestões dos Municípios e da

Oposição; queremos que haja maior respeito dos representantes do Estado nas

audiências públicas, no envio de informações. Esta Casa precisa ter todas as

prerrogativas inerentes ao seu papel de fiscalização. É necessário construirmos uma

agenda legislativa prévia, de iniciativa dos Deputados. Não podemos ficar com

projetos brecados por vício de ciúme de iniciativa. Acho que a iniciativa do Deputado

é tão importante quanto a do Executivo. Por isso, queremos propor uma agenda

legislativa clara.

Em função desse conjunto de propostas, em função da retirada do pedido de

urgência em relação ao projeto que cria a agência, mas sobretudo em função do

interesse dos Municípios e dos cidadãos mineiros, pois estamos cientes da nossa

responsabilidade de Oposição, que pensa no Estado, e principalmente em dotá-lo de

todos os instrumentos para o enfrentamento da crise, na perspectiva de não diminuir

investimentos, é que nós, do PT e do PCdoB, encaminhamos favoravelmente a

aprovação do Projeto de Lei nº 3.169/2009.

Lembramos que essas condições que ainda não foram fechadas devem

permanecer: carência entre 3 e 4 anos, prazo de até 25 anos e taxa básica de 4,8%
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ao ano. Trata-se de um voto de confiança nessas condições e de uma manifestação

de respeito aos cidadãos de Minas Gerais. Muito obrigado.

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

Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Prometo que serei bem breve mesmo. Não poderia

deixar de mencionar aqui a responsabilidade do Bloco PT-PCdoB pela aprovação

desse projeto. Isso mostra o compromisso do PT e do PCdoB com o Estado de Minas

Gerais, com a população mais necessitada. O empréstimo a que estamos votando

favoravelmente é de US$260.000.000,00. Para quê? Para implementar o Proacesso,

fazer a ligação asfáltica entre os Municípios que ainda não são ligados por asfalto.

Isso é importantíssimo para o desenvolvimento e a recuperação das estradas, que, às

vezes, estão em péssimas condições. O nosso apoio mostra ao governo a nossa

responsabilidade. Àquilo que é bom para o Estado votamos favoravelmente, ao

contrário do posicionamento de muitos em Brasília, que tentam prejudicar o País

atrapalhando o governo Lula. Fica aqui o nosso encaminhamento favorável à

aprovação do empréstimo de US$260.000.000,00 para o Proacesso, para ligação

asfáltica.

O Sr. Presidente - 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 3.169/2009 com a Emenda nº 1. À Comissão de

Fiscalização Financeira.

Declarações de Voto

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, como bancada, fizemos a nossa parte

apoiando esse projeto e votando favoravelmente a ele. Aproveitando a presença de

V. Exa. aqui no Plenário como Líder do Governo, gostaria de dizer que esperamos

que o DER também faça a sua parte. E também que os nobres colegas Presidentes

de Comissão nos deem a oportunidade de fiscalizar. A atividade é a essência do

Poder Legislativo. Se é para o Proacesso, para Municípios que estão isolados, sem

asfalto, e também para o Promg, que haja a recuperação de rodovias que estão
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esburacadas. Sr. Presidente, o que não pode acontecer é as estradas que foram

recuperadas a menos de um ano já estarem todas esburacadas. Quero lembrar aqui

a estrada que liga Carandaí a Capela Nova, que foi recuperada recentemente: está lá

uma enorme placa do governo do Estado, mas a rodovia já apresenta buracos. A

estrada que liga o Município de Queluzito ao de Casa Grande também é uma

vergonha. Na semana passada, percorri o trecho que liga Salinas a Taiobeiras. O

asfalto está cheio de problemas. Esta Casa tem de acompanhar mais de perto essas

obras. Nas Comissões, nas audiências públicas e nas visitas técnicas, deve ser

assegurada a presença do Bloco PT-PCdoB. Votamos favoravelmente ao projeto.

Esperamos que a Casa e os demais colegas colaborem para que a gente possa

exercer o que é a essência do Poder Legislativo: fiscalizar. Muito obrigado.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, mostramos a nossa responsabilidade e

compromisso com o Estado de Minas Gerais ao votarmos a favor de todos os

projetos bons para ele. Encaminhamos favoravelmente a esse projeto e construímos

um acordo nesta Casa para que os projetos fossem apreciados e aprovados. O

projeto é muito importante, pois serão emprestados US$260.000.000,00, para permitir

que o asfalto, tão sonhado por muitas cidades há décadas, se torne realidade. Com

essa ligação asfáltica, será facilitado o acesso às escolas e haverá possibilidade de

investimento nos Municípios e geração de emprego. Muitas empresas não têm

interesse em se instalar em determinado Município pela dificuldade de acesso. Agora,

o asfalto, com certeza, facilitará esse acesso e permitirá a geração de emprego e

renda. Muitos estudantes sofrem para chegar às escolas, que, muitas vezes, estão

localizadas na zona rural. Votamos favoravelmente à aprovação desse projeto, que

proporcionará o empréstimo de US$260.000.000,00 ao Estado. Queremos também

acompanhar a execução da obra. Há outro problema sério: as estradas estaduais

estão em péssimas condições, e esses recursos serão utilizados também para a sua

recuperação. Dentre tantos projetos que votamos nesta noite, gostaria de destacar o

que doa ao Município de Uberlândia uma área pertencente ao DER-MG, para ser

utilizada na construção de moradias populares. Isso é muito importante. O governo

Lula tem-se preocupado muito em garantir moradia principalmente para os mais

pobres, com o belíssimo programa de inclusão social denominado Minha Casa, Minha
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Vida, que garante casas a juros muito baixos para as pessoas de baixa renda. Agora

haverá possibilidade de essas casas serem construídas, pois um dos grandes

problemas é a falta de um terreno para isso. Com a aprovação desse projeto, haverá

área para a construção de cerca de 5 mil moradias em Uberlândia. Fico

extremamente feliz por ter ajudado a aprovar esse projeto nesta Casa. A doação

desse terreno ao Município de Uberlândia permitirá a construção dessas moradias o

mais urgente possível. Passo ao Prefeito de Uberlândia, Odelmo, a nossa

contribuição. Aprovamos o projeto para que a construção dessas moradias aconteça

o mais rápido possível. O governo federal está se empenhando na liberação dos

recursos. Está tudo certo. É uma grande felicidade termos votado a favor de um

projeto tão importante como esse. Até solicitamos a inversão da pauta para que fosse

aprovado em primeiro lugar. Isso aconteceu, e a área do DER será doada ao

Município de Uberlândia, para que seja garantida a construção de moradias

populares. Sabemos o quanto é grande o déficit habitacional em nosso Estado. A

doação desse terreno possibilitará o atendimento a 5 mil famílias. Fico extremamente

feliz e gratificado por ter votado a favor desse projeto e ajudado a aprová-lo, pois ele

é extremamente importante. Aproveito para parabenizar os Deputados de Uberlândia

e, de forma muito especial, o Deputado Luiz Humberto Carneiro, pelo empenho na

tramitação e aprovação desse projeto.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Com a palavra, para declaração de

voto, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente e colegas Deputados, gostaria

apenas de registrar a nossa satisfação por termos aprovado esse projeto, que

acompanhamos desde o primeiro momento ao lado de todos os nossos colegas desta

Casa e que, de forma muito especial, demonstra uma união que não é de agora, mas

de sempre, da nossa Bancada do PSDB. Durante todos aqueles embates em que, em

alguns momentos, eram feitos alguns questionamentos, mostramos que o governo de

Minas tem agido com seriedade e competência, pois, de fato, organizou as finanças

públicas. Por isso, Minas Gerais voltou a ter crédito, a contar com financiamentos de

organismos financeiros internacionais. E vejam que isso ocorre em tempo de crise e

de escassez de crédito! Pelo que sabemos, neste momento, Minas Gerais é o único
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Estado da Federação que recebe um investimento dessa monta, fruto do seu trabalho

sério. E isso não cai do céu, não ocorre por acaso. Seria absurdo se a Assembleia

continuasse, de alguma forma, obstruindo ou deixando de votar um projeto tão

importante, que não trata simplesmente de tomar dinheiro emprestado a juros bem

abaixo do mercado, 3,5% ao ano, e com prazo bem dilatado. Qual a importância

disso? É justamente podermos, neste momento, garantir a continuidade do

Proacesso; garantirmos a continuação de um projeto que leva asfalto a milhares de

pessoas tão isoladas, tão ilhadas. E não somente esse projeto: registro aqui que

estaremos ao lado do Governador Aécio Neves, trabalhando para que esse recurso

possibilite concluir o Proacesso e iniciar outro projeto extremamente importante, que

já está sendo batizado de Links Rodoviários ou Ligações Rodoviárias, que ligará

algumas regiões estratégicas. Posso citar alguns pedidos nossos que estão nas mãos

do Governador e que acompanharemos, para que possam ser realizados o mais

rápido possível, como a ligação entre as cidades de Pitangui e Papagaios, obra que

se encontra inacabada. Ao fazer essa ligação, ligaremos a BR-262 à região da BR-

040, encurtando-se distâncias regionais. A ligação de Divinópolis, da BR-050 à BR-

262, passando por Igaratinga, é outro problema sério na nossa região. No Centro-

Oeste, o Proacesso já foi concluído: o último trecho foi o de Camacho. Lutamos muito

para ligar Itapecerica a Camacho. Mas há esses dois “links” importantes. Ainda é

necessário atender à cidade de Araújos, que agora está isolada porque caiu uma

ponte. Está ilhada, o único acesso está isolado. Cerca de 20km seriam suficientes

para ligá-la à BR-262. É pouca coisa, mas é importante. Há ainda a ligação de São

Tiago, minha terra natal, a Bom Sucesso, a Resende Costa, a Mercês de Água

Limpa, que é distrito de São Tiago, e a Nazareno. Esse trecho está em fase de

projeto, pois o Governador já nos autorizou sua elaboração. Com esse dinheiro dará

para terminar o Proacesso e começar esses “links” rodoviários. Ainda há demanda

para se ligar Divinópolis à cidade de São Sebastião do Oeste. Com o pedágio, muitos

moradores e muitas pequenas empresas ficaram prejudicados, já que é uma cidade

quase irmã. A relação entre os moradores é como se fosse a de um grande bairro

ligado a Divinópolis. Lutamos agora por um asfalto que ligue essas cidades, para

simplificar a vida daqueles moradores. Se aprovamos essa operação de
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financiamento, US$260.000.000,00 são mais de R$500.000.000,00. É claro que esse

dinheiro será aplicado para melhorar a qualidade de vida da nossa gente, do povo

mineiro. Por isso foi com alegria que todos nós do PSDB trabalhamos para o projeto

ser aprovado. Estaremos ao lado do Governador Aécio Neves para que esse dinheiro

chegue ao seu destino: o cidadão mineiro. Muito obrigado.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, todos os Deputados e Deputadas do

Bloco PT-PCdoB votamos favoravelmente ao empréstimo do Banco Interamericano,

primeiro, por compreender que a nossa oposição, construída legitimamente nesta

Casa, é, acima de tudo, propositiva e em favor do povo de Minas Gerais, uma

oposição fiscalizadora, que finaliza os rumos e os caminhos. Assim, entendemos que

a autorização desse empréstimo é, sem dúvida alguma, importante para o povo de

Minas Gerais. Saliento também que, pela primeira vez na história deste país,

atravessamos uma forte crise financeira internacional. É pela competência e

capacidade de condução do nosso Presidente Luiz Inácio Lula da Silva que o País se

mantém em ótimas condições para enfrentá-la. Obviamente essas condições

macroeconômicas em que vive hoje o País também são refletidas nos Estados. A

prova maior disso é que hoje, em vez de estarmos pedindo concordatas, como

ocorreu em todas as outras crises por que passou o Brasil, estamos pedindo

empréstimos e com crédito liberado. O Presidente Lula teve a capacidade de conduzir

este país com firmeza e competência e hoje, sem dúvida nenhuma, é a maior

liderança mundial, sendo que nós colhemos os frutos disso. Então pensamos ser

importante esse empréstimo que Minas Gerais faz, o qual é também uma contribuição

do Presidente Lula, da política macroeconômica para o povo de Minas. A situação é

diferente, por exemplo, da época das políticas neoliberais, quando o nosso querido

Governador Itamar Franco teve de pedir concordata e fazer pedido de quebra do

Estado de Minas Gerais. Hoje Minas está bem porque o Brasil está bem, graças a

Deus, e que assim seja. Quero também reforçar que o empréstimo é importante em

um aspecto fundamental: a infraestrutura no Estado de Minas Gerais. Ainda hoje

recebemos a triste notícia de que o Estado de Minas Gerais está perdendo

investimentos, especialmente na área de mineração, para o Estado do Pará. Várias

atividades ligadas à mineração estão indo para o Estado do Pará, mas, ao contrário
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do que muitos colegas pensam, não foi por causa da política de licenciamento

ambiental. Muito pelo contrário, a política de licenciamento ambiental não é problema

em Minas Gerais. O motivo é que Minas tem ainda graves problemas de

infraestrutura para manter no Estado os empreendimentos e as empresas. O

Proacesso e o ProMG, sem dúvida nenhuma, são muito importantes. Na

oportunidade, Sr. Presidente, com esse dinheiro em caixa, os US$260.000.000,00,

R$500.000.000,00, ficamos na expectativa de que obras sejam agilizadas, como, por

exemplo, o asfaltamento do trecho que liga a cidade de Peçanha, um importante

Município do Médio Rio Doce, ao entroncamento de Virgolândia com Coroaci. São

quase 40km que ainda estão na terra, e Peçanha é a sede da comarca que abrange

todos aqueles Municípios, sendo que até hoje, para se resolver uma separação

judicial ou uma pensão alimentícia, passamos um grande sofrimento. Então aquela

estrada precisa ser asfaltada, pois há uma promessa de longos anos para isso.

Agora, sem dúvida nenhuma, com esse dinheiro em caixa, cobraremos e teremos a

certeza de que essa obra será agilizada. Da mesma forma, Sr. Presidente,

aprovamos e incluímos uma janela no Plano Plurianual de Ação Governamental, o

PPAG, para asfaltar, por meio do ProMG - nesse caso não é o Proacesso, mas o

ProMG -, a estrada que liga Belo Oriente a Santana do Paraíso, passando pela

comunidade do Bagre. O asfaltamento da estrada é de fundamental importância,

porque hoje todo o fluxo passa pela BR-381, causando grandes transtornos e atrasos

e colocando em risco a vida daqueles que precisam passar por ali. O caminho é muito

direto para Belo Oriente, Santana do Paraíso e Ipatinga. Já está no PPAG, agora já

há o dinheiro, e temos a convicção de que o Governador terá responsabilidade e fará

cumprir o PPAG, executando o asfaltamento da cidade de Belo Oriente a Santana do

Paraíso, o qual passará pela comunidade do Bagre. Por isso a Bancada do PT,

juntamente comigo, que sou do PCdoB, vota favoravelmente ao projeto, e sempre

haveremos de votar favoravelmente ao povo de Minas Gerais.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, nosso voto foi favorável. Minas Gerais está

colhendo frutos de um governo que planejou, e é importante dizer que esse

planejamento também só foi possível devido às bases que o PSDC, com seus

aliados, lançou no nosso país, como a Lei de Responsabilidade Fiscal e tantos outros
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instrumentos que deram oportunidade para que o Brasil tivesse base para fazer

planejamentos. É interessante, porque Minas Gerais conseguiu isso, mas essa não é

a realidade de outros Estados brasileiros. Venho recentemente da Bahia, onde

participei de encontro com vários empresários, e alguns fornecedores do governo

baiano estão há oito meses sem receber. Se o governo federal é tudo isso, se

resolveu a situação do Brasil, por que não resolve a dos outros Estados? Vamos falar

da realidade. E o fato é que Minas Gerais planejou. Temos feito os pagamentos, o

orçamento está sendo executado, o governo de Minas Gerais fez o dever de casa.

Em 2003, no início da administração, fez um choque de gestão, uma administração

segura, com cortes. Isso possibilitou chegarmos às condições atuais, de que nem

todos os Estados brasileiros desfrutam, tanto que não conseguem realizar

pagamentos importantes para a sua própria economia. Devemos, portanto,

reconhecer o que tem sido feito em Minas Gerais. As notícias estão aqui agora, e

sentimos as expectativas em relação a mais asfalto. Estamos conhecendo os

próximos trechos, que serão asfaltados com esses recursos cujo empréstimo a

Assembleia Legislativa autoriza o governo do Estado a contrair. Serão 230 acessos.

Isso é histórico! Nenhum governo conseguiu tal realização em Minas Gerais, em

qualquer momento da nossa história, mesmo naqueles de grande desenvolvimento

do País. É realmente uma noite para o nosso governo e para a base do Governador

Aécio Neves comemorar; celebrar que o governo tenha todo esse atendimento não

apenas no Brasil mas também fora dele. O meu partido, o PSDB, tem um

compromisso com o Brasil. Vimos agora, lamentavelmente, que Minas Gerais, que

receberia da Cide - especialmente da Petrobras - quase 1 bilhão, receberá 12

milhões, por uma conta feita pela Petrobras, que atingirá o nosso Estado. Espero que

o governo federal mude isso e que não puna Minas dessa maneira. Os mineiros não

podem ser punidos dessa forma. As estradas federais em Minas já punem o cidadão

e a cidadã do Estado. Somos punidos por causa dos riscos das estradas sem

manutenção e também com a ausência do policiamento da Polícia Rodoviária

Federal; aliás, ela está tratando é de escuta telefônica. Ora, Minas Gerais espera que

o governo federal coloque a Polícia Rodoviária Federal nas estradas, dando

segurança à população. E, como sabemos, as estradas federais cortam a Região
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Metropolitana de Belo Horizonte e todo o Estado; 24% da malha rodoviária federal

passa por Minas. Queria declarar o voto do PSDB, da base do governo, que é

composta por tantos companheiros, como o Doutor Viana e o Deputado Hely

Tarqüínio, o qual fez parte do governo Aécio Neves e, com seu conhecimento, deu

uma grande contribuição. Todos nós que apoiamos este governo estamos juntos com

Minas Gerais, colhendo os frutos de uma tarefa árdua, mas um trabalho sério em

favor da população de Minas Gerais.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Doutor Viana. Quero também

manifestar meu contentamento pela aprovação, em 1º turno, de projeto tão

importante para o desenvolvimento de Minas e do Brasil. Tive o prazer de ser relator

da matéria, Sr. Presidente. Debatemos esse assunto em várias reuniões e

conseguimos apresentar um parecer na Comissão de Constituição e Justiça, o qual

veio, com certeza, dar a juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade dessa

matéria que acabamos de votar em 1º turno. Tenho certeza absoluta, Sr. Presidente,

que nesta noite estamos dando um grande passo para a continuidade do

desenvolvimento. O orador que me antecedeu manifestou que não houve nenhuma

participação do governo Lula na aprovação desse projeto. Aliás, o projeto foi nascido

da inteligência do grande estadista, o nosso Governador, que conseguiu, por sua

credibilidade, por sua ética, por sua moralidade pública, mostrar, no exterior, sua

participação nesse processo. Ele tem credibilidade em qualquer instituição

internacional. É isso que aprovamos. Estamos dando ao nosso Governador a lei para

que possa Minas Gerais receber o desenvolvimento por meio de mais créditos. E

esse crédito não está parado, ele tem, acima de tudo, trazido o bem-estar social, o

desenvolvimento a todas as partes do Estado. Quero dizer a V. Exas., Deputados

Doutor Viana e Hely Tarqüínio, o quanto é importante a aprovação desse projeto, em

1º turno, nesta noite e, em 2º turno, amanhã, às 9 horas, porque vamos oferecer ao

Governador a credencial para que Minas possa ter mais desenvolvimento. Temos,

acima de tudo, grandes obras. Vamos nos referir agora ao “link” faltante. Temos o

compromisso do asfaltamento, e o Governador também, de Bueno Brandão a

Socorro, no Estado de São Paulo; temos o asfaltamento de Luminárias a São Bento

Abade e Três Corações. Temos, ainda, nesse projeto, o contorno para as cidades de
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Cruzília e Andradas, a estrada de Jacutinga a Monte Sião. O grande projeto do ”link”

faltante é o asfaltamento de Senador José Bento a Borda da Mata. O Prefeito esteve

conosco ontem, e estamos aguardando uma audiência para buscar o

encaminhamento desse projeto. Temos o asfaltamento de Ouro Fino, minha terra

natal, a Santa Rita de Caldas, um grande sonho da nossa região. Temos também, já

prevista para o dia 24 de junho, a licitação do projeto para Jacutinga e Espírito Santo

do Pinhal. E temos, ainda, Sr. Presidente, recursos garantidos para a duplicação da

estrada de Andradas, em Minas Gerais, com o Estado de São Paulo, dividindo com

Santo Antônio do Jardim. Esse projeto já foi anunciado e tem licitação prevista para

24 de junho próximo. São muitas obras. Somente no Sul de Minas, temos muitas em

andamento. Também já anunciado e iniciado, temos o asfaltamento de Jacutina a

Albertina. Ainda o asfaltamento de Marmelópolis e Conceição das Pedras. O Vice-

Governador também já anunciou o início da licitação para 24 de junho deste ano.

Estamos dando um grande passo para o desenvolvimento; desenvolvimento a que já

estamos acostumados. O próprio Governador, desde o primeiro momento, imprimiu,

na sua condição de grande líder, o jeito de fazer, e fazer bem. Quando executa, tem

dinheiro. Por isso estamos votando este projeto. Quando isso for anunciado, o Estado

já terá esses recursos. Nenhuma obra foi anunciada pelo Governador sem que ele

tivesse os recursos. Isso é do seu feitio, é a marca do seu governo. Ele não anuncia

nenhuma obra sem ter recursos. Os Deputados estarão aguardando, no Palácio da

Liberdade, o anúncio de novos investimentos em decorrência deste projeto, do qual

tive a honra de ser relator, deste projeto que vai oferecer a Minas o passaporte do

desenvolvimento neste mandato invejável do maior e melhor Governador deste país.

Com certeza, Doutor Viana, estamos dando ao nosso Governador a resposta de que

queremos mais desenvolvimento, nosso Estado fortalecido, nosso povo feliz, nossa

gente alegre e o desenvolvimento fazendo com que o Estado de Minas Gerais seja o

melhor para se investir. Com certeza amanhã votaremos este projeto em 2º turno e,

logo, veremos o desenvolvimento continuado em todos os rincões de Minas Gerais.

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, não quero estender-me na fala, até

porque estaria praticamente repetindo as palavras dos nobres colegas. Mas gostaria

de lembrar que houve um personagem de suma importância nesse cenário, que foi o
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Secretário Fuad. Estivemos com ele de manhã, e ele afirmou que, em reuniões com o

Governador, mostrou-lhe a importância de manter o investimento no Proacesso, e o

Governador manteve sua palavra de que recursos seriam destinados recursos ao

programa. Então, o Secretário Fuad teve um papel fundamental nesse processo.

Gostaria também, desde já, de parabenizar o nosso Ministro Hélio Costa, também

cogitado para candidato à Presidência da República, que tem o privilégio das

pesquisas que declaram, com tranquilidade, a preferência do povo mineiro. É o

PMDB mostrando que não apenas está participando do governo, como também tem

tomado a frente e representado um papel de suma importância. Devido a isso, as

pesquisas têm demonstrado a credibilidade do PMDB e do nosso Ministro Hélio

Costa.

Questões de Ordem

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, tivemos uma noite importante.

Conseguimos votar muitos projetos que estavam na pauta. Votamos o empréstimo de

US$260.000.000,00 a ser contratado com o BID para o Proacesso, para fazer

ligações asfálticas. Outro projeto muito importante, que gostaria de destacar, é o

Projeto de Lei nº 2.358, que doa uma área do DER a Uberlândia, para a construção

de casas populares. O governo Lula já conseguiu a liberação dos recursos do

programa Minha Casa, Minha Vida. Quero, inclusive, parabenizar o trabalho e o

empenho do Deputado Federal Elismar Prado. Os recursos já estão garantidos, e a

área já está aqui. Fizemos a nossa parte, aprovamos o projeto para a doação da área

para Uberlândia, agora é função do Prefeito garantir que essa área esteja à

disposição da população para que as obras possam começar, beneficiando milhares

de famílias com a casa própria. É realmente um programa magnífico. Gostaria de

parabenizar e agradecer a todos os Deputados, de forma especial ao Deputado Luiz

Humberto Carneiro, por seu empenho pela aprovação desse projeto. Para finalizar,

gostaria de comemorar a retirada do pedido de urgência do projeto do governo do

Estado que cria a agência reguladora no Estado de Minas Gerais. Foi mais uma

vitória. Ganhamos tempo para discuti-lo e fazer as mudanças necessárias, porque a

agência tem que ser de saneamento; agência que cumpra os requisitos da Lei nº

11.445, e não uma agência tarifária para homologar as vontades do governo e
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aumentar o valor da tarifa de água e esgoto. Isso não podemos permitir. Foi uma

grande vitória. Não podemos aceitar uma agência que tenha como única intenção

aumentar o valor da conta de água no Estado. Já é muito caro o valor da água da

Copasa, uma das tarifas mais altas do Brasil. Aliás, o seu aumento está suspenso

pela Justiça por meio de uma representação que apresentamos ao Ministério Público:

só poderia haver aumento se houvesse uma agência, e não havia agência desde

2007. Por isso, conseguimos na Justiça suspender o aumento do valor da tarifa de

água da Copasa. Estamos fazendo uma mobilização com os Vereadores, com as

entidades, em todo o Estado de Minas Gerais, como fizemos com a campanha

relativa à Cemig: analisamos a planilha de custos, conseguimos provar os furos, e foi

a primeira redução, na história de Minas Gerais, em 56 anos da Cemig, no percentual

de 17%. Agora, essa vitória na Justiça, que impede aumento no valor da água, e a

retirada do pedido de urgência do governo são fundamentais para que possamos

aprofundar o debate. Apresentei um substitutivo ao projeto, assim como várias

emendas importantes que dizem respeito à participação popular, ao controle social, a

fim de que os cargos que compõem a agência não sejam só indicados pelo

Governador, porque quem ocupá-los só fará o que o governo quiser; serão cargos de

confiança. Há necessidade de haver concurso público, e o mandato não poderá

coincidir com o do Governador, pois se deve garantir um espaço, um intervalo,

porque agência não pode se confundir com governo; agência tem de ter autonomia,

independência, porque, se fizer tudo o que o governo quer, a Lei n° 11.445 será

ferida. E a agência não pode dar aumento, pois é agência de fiscalização, de

regulação; não pode aumentar o valor da conta de água e de esgoto, que já é muito

cara no nosso Estado. Aliás, outro grande problema, problema seríissimo, é o fato de

a Copasa cobrar por esgoto onde esse serviço não é prestado. Isso não podemos

admitir. A legislação é bem clara: só se pode cobrar pelo serviço realmente prestado.

Como ela cobra pelo esgoto numa cidade que não tem tratamento de esgoto? Ou

numa cidade que canaliza o esgoto lançando-o nos rios, córregos e lagos, poluindo o

meio ambiente? Mais uma vez, falo da minha felicidade pela aprovação do projeto

que doa áreas do DER à cidade de Uberlândia para construção de casas populares.

Serão 5 mil moradias em Uberlândia. Aqui se encontra o Prefeito Odelmo, aqui está a
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nossa contribuição: aprovamos o projeto para a construção de casas populares em

Uberlândia por meio de doação de terreno do Estado. Esperamos que as obras sejam

concluídas o mais rápido possível.

O Deputado Wander Borges - Sr. Presidente, Srs. Deputados, tivemos a

oportunidade de hoje, pela manhã, participar de uma solenidade no Palácio da

Liberdade com o Governador Aécio Neves, em que foi colocado à disposição da

sociedade mineira, sobretudo das entidades assistenciais, o programa Energia do

Bem. Esse programa apoia entidades assistenciais, sobretudo asilos, diminuindo-se o

custo de manutenção dessas casas, trazendo mais benefícios, mais tranquilidade

para todos os que delas utilizam. Parabenizo também a aprovação do projeto, que

dará condições a Minas Gerais de continuar com o asfaltamento, com a ligação entre

os Municípios do Estado, sobretudo aqueles que não são servidos pela pavimentação

asfáltica. Sabemos da importância desse programa - o Proacesso -, e o tanto que ele

tem mudado a vida das pessoas, ocasionando desenvolvimento, salvando vidas,

porque em alguns Municípios, infelizmente na época das chuvas, nem ambulância

consegue sair para atender a uma emergência. O governo do Estado, ao receber

esse empréstimo, mostra-se enquadrado em todos os limites fiscais que a lei

determina. E esse enquadramento, sobretudo na Lei de Responsabilidade Fiscal, que

é a Emenda Complementar nº 101, traz a condição de se beneficiar cada vez mais o

povo dessas Gerais. Estamos com o Governador Aécio Neves na certeza de que

essas obras, tão logo a Assembleia aprove esse projeto, serão liberadas. O

Governador está ansioso pela liberação desses recursos, o que inclusive

confidenciou ao Deputado Doutor Viana ao se referir à necessidade premente de sua

aprovação. Daqui a pouco, vamos ter chuvas, e nessa época as obras são

paralisadas, andam em ritmo lento e algumas não têm a produtividade que todos

desejamos. A Assembleia e o Governador do Estado estão de parabéns. Tão logo

essas obras sejam iniciadas, esperamos, no próximo ano, já inaugurá-las e passar

por essas vias, que trarão desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida para

todos os mineiros. Obrigado.

Declaração de Voto

O Deputado Zé Maia - Quero destacar a importância da aprovação deste projeto.
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Tive o privilégio de ser o relator dessa matéria no 1º e no 2º turno na Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária. O projeto vai permitir que o Governador

Aécio Neves faça importantes investimentos, promovendo o desenvolvimento do

nosso Estado. Depois de realizar o programa Proacesso, que está levando o asfalto a

todos os Municípios de Minas Gerais, tão importante para a promoção do

desenvolvimento, agora, por meio de programas previstos no PMDI, como a

“Logística de integração e desenvolvimento”, poderá ser feito o asfaltamento desses

“links” faltantes. Trata-se das interligações rodoviárias, trechos de asfaltamentos de

rodovias que estão faltando, e que o governo do Estado poderá fazer com a

aprovação deste projeto, por meio do empréstimo junto ao BID. Outro programa

contemplado é a “Rede de cidades e serviços”, que vai possibilitar investimentos nas

áreas de educação, saúde, habitação, assistência social, saneamento básico e

inovação tecnológica. Também vai possibilitar investimentos para inserção nacional e

internacional da Região Metropolitana de Belo Horizonte, além de permitir aos

pequenos Municípios acesso aos serviços básicos de assistência social. E ainda há

previsão desses investimentos para inserir os Municípios mineiros, de forma

competitiva, nos espaços econômicos nacionais. Portanto estamos falando de

investimentos da maior envergadura e importância. Faço essa referência especial aos

“links” faltantes, ao asfaltamento de rodovias que permitirá a integração da malha

rodoviária, o desenvolvimento e a atração de novos investimentos para o nosso

Estado, com a consequente geração de empregos. Por tudo isso, a aprovação deste

projeto, com os investimentos que o Governador Aécio Neves fará, mudará para

melhor a vida do povo de Minas Gerais. Obrigado.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 28, às 9 horas, nos termos do edital

de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do

dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 33ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
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ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/5/2009

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

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

Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:

Requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão; aprovação - Questões de ordem -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.169/2009; aprovação na forma do

vencido em 1º turno - Prosseguimento da discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

2.561/2008; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 2.872/2008; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.089/2009; aprovação com a Emenda nº 1 -

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.226/2009; aprovação - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio -

Braulio Braz - Carlin Moura - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva

- Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Doutor Rinaldo - Eros Biondini -

Fábio Avelar - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Juarez Távora -

Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João -

Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz -

Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei

Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 9h13min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

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

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

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os Projetos

de Lei nºs 1.297/2007, 2.243, 2.354, 2.358, 2.577, 2.592 e 2.715/2008, e 3.008 e

3.057/2009, apreciados na extraordinária realizada ontem, à noite.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando a

inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nºs 2.858/2008,

3.186 e 3.188/2009 sejam apreciados em último lugar, nessa ordem. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, aproveitando a presença do Líder do

governo, quero dizer que hoje, o Governador Aécio Neves, por meio da imprensa,

fazendo alusão ao fato de Minas Gerais infelizmente ter entrado no “ranking” dos

Estados que mais desmata no nosso país, solicitou urgência na votação, pedindo à

Assembleia que a agilize, de um projeto que limita o desmatamento. O desmatamento

é uma questão grave em Minas Gerais. Ele disse que fará um apelo até para a

Oposição da Casa nesse sentido. Sugiro ao Deputado Mauri Torres que solicite

urgência na votação porque, parece, o problema não está na Assembleia. Parece que

existe um problema de entendimento no governo; parece que há uma polêmica

envolvendo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

e a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; parece que há

um conflito de entendimentos sobre o conteúdo do projeto. A Oposição está disposta

a pedir urgência para esse projeto. Talvez exista uma situação delicada no governo,
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mas a Oposição, para evitar a continuação do desmatamento em Minas Gerais,

assim como está ajudando o projeto de empréstimo do governo, ajudará também o

meio ambiente.

O Sr. Presidente - Solicito a V. Exa. que formalize, por meio de requerimento, a sua

solicitação.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Manifesto minha apreensão e inquietude

diante da situação grave acontecida em Minas Gerais. Ontem, ouvimos a

manifestação de um parlamentar, dizendo que tínhamos que acelerar, por exemplo, a

votação relacionada à Serra da Moeda e que as dificuldades impostas pelo IEF são

muito grandes no Estado, havendo demora no licenciamento. No entanto, parece-me

que não é essa a ação. Alguém está utilizando esse argumento para agir de modo

enviesado, afrontando a lei e o controle do Estado com ações devastadoras para o

meio ambiente. Manifesto meu apoio para implementarmos, o mais rápido possível, a

política ambiental no Estado de Minas Gerais, para preservamos o que resta da mata

atlântica, para preservamos os nossos cerrados, que têm uma riqueza de flora e de

fauna incomparável, sem paralelo com outras regiões do País e do mundo e precisa

ser analisadas. Trata-se de áreas que precisam ser preservadas, e não será depois

da devastação que manteremos um ambiente saudável e necessário para o pleno

desenvolvimento humano em nosso Estado. Minas Gerais tem que dar o exemplo e

reagir com muita agilidade ao que essas denúncias nos dão a conhecer neste

momento. Este é o momento para a Assembleia Legislativa dar uma resposta e

estabelecer uma política ágil, com uma visão clara do que precisa ser preservado em

Minas e do que pode ser utilizado para promover arranjos no desenvolvimento de

diferentes setores do campo. Registro esse apelo e a disposição de mergulhar nessa

questão para encontrarmos uma solução definitiva e ágil para esse problema que

está afetando Minas Gerais.

O Sr. Presidente - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.169/2009, do

Governador 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. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
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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 3.169/2009 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Prosseguimento da 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.

Continua 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 2.561/2008 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de

Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.872/2008, do Deputado Leonardo

Moreira, que altera o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 12.418, de 26/12/96. A

Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em

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

o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto

de Lei nº 2.872/2008 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização

Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.089/2009, do Deputado José

Henrique, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São José do Divino

o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. Em

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

o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
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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 3.089/2009 com

a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei n° 3.226/ 2009, do Deputado Antônio

Júlio, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Arantina o imóvel que

especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão,

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

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.

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. Levanta-se a reunião.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 3 DE JUNHO DE 2009

ATAS

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA EXECUÇÃO DAS

PENAS NO ESTADO, EM 21/5/2009

Às 10h15min, comparece na Sala das Comissões o Deputado João Leite, membro

da supracitada Comissão. O Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a

reunião e, com base no art. 120, III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata,

considera-a aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina

a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência: ofícios do Sr. Raimundo Cândido Júnior, Presidente da Ordem dos

Advogados do Brasil, Seccional Minas Gerais, - OAB-MG -, em que indica o Sr.

Adilson Geraldo Rocha para acompanhar os trabalhos da Comissão, e do

Desembargador Joaquim Alves de Andrade, Coordenador do Projeto Novos Rumos

na Execução Penal do Tribunal de Justiça, publicada no “Diário do Legislativo” de

15/5/2009. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir o Sr. Adilson

Geraldo Rocha, Conselheiro e Presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários

da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Minas Gerais, - OAB-MG -, e a Sra.

Marlene Alves de Almeida Silva, Ouvidora do Sistema Penitenciário de Minas Gerais,

que são convidados a tomar assento à mesa. Registra-se, nesse momento, a

presença dos Deputados Vanderlei Miranda e Wander Borges, membros da

Comissão. A Presidência 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 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, 28 de maio de 2009.

João Leite, Presidente - Wander Borges - Durval Ângelo.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA

EXECUÇÃO DAS PENAS NO ESTADO, EM 29/5/2009
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Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite,

Durval Ângelo e Wander Borges, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Wander Borges, dispensa a

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

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

debater, em audiência pública, o tema atinente à Comissão e comunica o

recebimento de ofício do Sr. Fabiano Torres Bastos, Coordenador de Política

Prisional da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em que indica o Sr.

Gilvan de Oliveira Machado para representar o órgão nesta reunião. A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Paulo César Penido Coelho, Juiz

da Vara de Execução Criminal de Governador Valadares; Elisa Maria Costa, Prefeita

de Governador Valadares; Dilene Guimarães Dileu, Presidente da Câmara Municipal

de Governador Valadares; Deputado Federal Leonardo Monteiro; Ingrid Veloso

Soares do Val, Promotora da Vara de Execução Criminal de Governador Valadares;

Gilvan de Oliveira Machado, representando o Sr. Belmar Azze Ramos, Defensor

Público-Geral do Estado; Alexandre Martins da Costa, da Diretoria de Articulação do

Atendimento Jurídico e Apoio Operacional Sape-Seds; Marlene Alves de Almeida

Silva, da Ouvidoria do Sistema Penitenciário de Minas Gerais; Gilson Magalhães

Campos, representando a Sra. Cláudia Edna Calhau de Castro e Andrade, da

Coordenadoria do Núcleo de Gestão Prisional da Polícia Civil; Luiz Alves Lopes,

Coordenador do Núcleo Jurídico da Execução Penal da Fadivale; Patrícia Galdeano,

representando a Comissão de Assuntos Penitenciários da OAB-MG; Vereadora Cida

Pereira, Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de

Governador Valadares; Marcelo França, Presidente da OAB-Governador Valadares,

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. 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, 1º de junho de 2009.

João Leite, Presidente - Durval Ângelo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.121/2009

Comissão de Saúde

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação Renascer para a Vida, com sede no

Município de São Sebastião do Paraíso.

A proposição foi enviada à 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 3.121/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Renascer para a Vida, com sede no Município de São Sebastião do Paraíso, que tem

como finalidade precípua prestar assistência às pessoas dependentes de substâncias

químicas.

Na consecução de seu propósito, a entidade mantém atividades de laborterapia e

terapia ocupacional; busca a reintegração de seus assistidos na sociedade; mantém

serviços de assistência médica e dentária; promove ações nas áreas da educação e

do lazer; celebra convênios com órgãos públicos e entidades privadas para alcançar

suas metas.

Por buscar a melhoria da qualidade de vida dos seus assistidos, intentando

assegurar-lhes integridade e dignidade, a instituição é merecedora do título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.121/2009,
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em turno único.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2009.

Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.256/2009

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Recuperação e Proteção

Ambiental de Minas Novas - Arpa-MN -, com sede no Município de Minas Novas.

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 3.256/2009 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação de Recuperação e Proteção Ambiental de Minas Novas, entidade sem

fins lucrativos que tem como finalidade precípua lutar pela preservação do meio

ambiente.

Com esse propósito, apoia a Polícia Militar do Meio Ambiente na região de Minas

Novas, fornecendo, dentro de suas condições, a logística necessária para o

cumprimento de suas atividades, combate os atos de degradação da natureza,

promove a recuperação de locais degradados e ameaçados, por meio de educação

ambiental, prestação de serviços e pesquisa científica e realiza palestras, debates e

cursos para a capacitação de seus membros e das comunidades envolvidas em

situações de agressão ao meio ambiente.

Em face dessas considerações, é oportuna a intenção de se conceder à Associação

de Recuperação e Proteção Ambiental de Minas Novas a pretendida declaração de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.256/2009 em turno

único.
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Sala das Comissões, 2 de junho de 2009.

Fábio Avelar, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.261/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Projeto Esporte Solidário, com sede no Município de Viçosa.

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 3.261/2009 pretende declarar de utilidade pública o Projeto

Esporte Solidário, com sede no Município de Viçosa, entidade de caráter desportivo,

sem fins lucrativos, que tem como objetivo a difusão do civismo e da cultura física,

principalmente o esporte amador na modalidade de futebol.

Tem como finalidade principal, portanto, promover atividades esportivas

amadoristas especializadas, incluindo o futebol feminino, visando à competição

esportiva e à integração social da comunidade. Ademais, procura, dentro do espírito

de cooperação e confraternização, desenvolver ações no campo social, cultural e do

lazer.

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

utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.261/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2009.

Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.280/2009

Comissão de Saúde

Relatório
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De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a instituição Transplantes pela Vida em Minas

Gerais – Transvida-MG –, 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 3.280/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

instituição Transplantes pela Vida em Minas Gerais, com sede no Município de Belo

Horizonte, que tem como finalidade precípua fomentar ações visando à melhoria dos

procedimentos de transplante de órgãos e tecidos humanos.

Na consecução de seu propósito, a entidade estabelece parcerias para realização

de eventos e campanhas educativas que possam desmistificar o tratamento desse

tema e sensibilizar a população para a importância da doação de órgãos e tecidos,

além de proporcionar apoio material, medicamentos e hospedagem para pacientes e

acompanhantes mais necessitados.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.280/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2009.

Doutor Rinaldo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.289/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

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

de utilidade pública o Esporte Clube Conceição, com sede no Município de Conceição

do Mato Dentro.

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 3.289/2009 objetiva declarar de utilidade pública o Esporte

Clube Conceição, com sede no Município de Conceição do Mato Dentro, fundado em

1946, que tem por escopo a difusão do civismo e da cultura física.

Com esse propósito, incentiva a difusão do esporte por meio da sua prática em

diversas modalidades, além da realização de reuniões, torneios e competições,

buscando criar hábitos de vida saudável e integrar seus associados à comunidade.

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

utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.289/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2009.

Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.292/2009

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública o Instituto Cidades, com sede no Município de

Ipatinga.

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 3.292/2009 tem por escopo declarar de utilidade pública o

Instituto Cidades, com sede no Município de Ipatinga, que tem por escopo

implementar a recuperação urbanística e estética de cidades e comunidades e a

resolução de seus problemas mais prementes.
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Com esses propósitos, incentiva a adoção de legislações locais regulatórias

urbanas e ambientais de cunho conservacionista, para promover o resgate histórico,

cultural, ambiental e urbanístico, defende a preservação dos patrimônios locais,

fomenta o turismo, o desenvolvimento econômico e social e a geração de renda

sustentável. Além disso, incentiva novos modelos de sistemas alternativos de

produção, comércio, trabalho e emprego, identifica e estimula vocações

empreendedoras, criando oportunidades para a potencialização de habilidades e

competências, promove a educação, a cultura, a capacitação de jovens e adultos, a

atualização e difusão de saberes e a profissionalização e defende valores como ética,

cidadania, voluntariado, direitos humanos e democracia.

Em face dessas considerações, é oportuna a intenção de conceder ao Instituto

Cidades a pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.292/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.326/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

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.

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 3.326/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Profissionais de Educação Física de Ouro Fino, entidade de caráter

desportivo, educacional, cultural e filantrópico, sem fins lucrativos, que tem como
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objetivo incentivar o esporte de modo geral.

Tem como finalidade principal promover atividades esportivas, visando à integração

social e estimulando o espírito técnico, pedagógico e solidário dos profissionais da

área. Ademais, incentiva crianças e jovens para a iniciação e o aperfeiçoamento da

prática esportiva.

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 3.326/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 4 DE JUNHO DE 2009

ATAS

ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 2/6/2009

Presidência do Deputado José Henrique

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

Correspondência: Mensagens nºs 365 e 366/2009 (encaminhando os Projetos de Lei

nºs 3.392 e 3.393/2009, respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - 2ª

Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.394 a

3.399/2009 - Requerimentos nºs 3.946 a 3.967/2009 - Requerimentos da Comissão

de Assuntos Municipais e do Deputado Paulo Guedes - Comunicações: Comunicação

do Deputado Sávio Souza Cruz - Homenagem especial - Questão de ordem;

chamada para recomposição de quórum; existência de número regimental para a

continuação dos trabalhos; questão de ordem - Oradores Inscritos: Discursos dos

Deputados Inácio Franco e Getúlio Neiva - Questões de ordem - Inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento

Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - 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 - Deiró Marra - Délio

Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor

Rinaldo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio

Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio

Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo -

Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres -

Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
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Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -

Tenente Lúcio - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges.

Abertura

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

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 2º-Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

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

seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 365/2009*

Belo Horizonte, 28 de maio de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

egrégia Assembleia Legislativa, o Projeto de lei incluso que dá a denominação de

Padre João Batista de Oliveira à Escola Estadual de Ensino Médio de Pequeri.

A denominação ora proposta foi encaminhada à Secretária de Estado de Educação

pelo Colegiado daquela unidade de ensino, que deseja homenagear a memória de

Padre João, pároco de Pequeri por longos anos.

A atuação daquele religioso não se limitou às suas atividades eclesiásticas. O seu

trabalho de assistência social, voltado preferencialmente para as famílias carentes, foi

de importância fundamental para aquela comunidade.

 Demais disso, foi batalhador pela melhoria do ensino local, emprestando sua

colaboração ao Ginásio Comercial Municipal, além de ter contribuído para a

implantação do ensino médio estadual naquela cidade.
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Reveste-se, pois, de inteira justiça a perpetuação da memória daquele religioso,

razão por que me permito solicitar dessa augusta Casa a aprovação do Projeto.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

Justificação

O presente Projeto de Lei propõe que seja dada a denominação de Escola Estadual

Padre João Batista de Oliveira, de ensino médio, à Escola Estadual de Ensino Médio,

localizada na Rua Augusto Costa, 75, Centro, no Município de Pequeri.

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

Estadual de Ensino Médio, que, em reunião realizada no dia 16/03/2009, homologou,

pela unanimidade dos votos, a indicação do nome Escola Estadual Padre João

Batista de Oliveira, para denominação da referida unidade de ensino.

Padre João Batista de Oliveira nasceu no Município de Andrelândia, filho de José

Antônio do Nascimento e Ana Augusta do Nascimento.

Iniciou seus estudos no Seminário Menor da Arquidiocese de Juiz de Fora onde se

destacou como excelente aluno. Terminados os estudos no Seminário, foi para o

Município de Mariana, onde lecionou Filosofia e Teologia.

Sua ordenação sacerdotal deu-se na cidade de Andrelândia, no dia 09 de dezembro

de 1957.

Em 09 de agosto de 1961, tornou-se pároco no Município de Pequeri, local onde

desenvolveu a maior parte de seu trabalho.

Suas ações estenderam-se aos mais diversos setores, nos quais desenvolveu o

espírito de religiosidade, aliado ao trabalho, lazer e obras sociais. Criou uma olaria,

incentivou movimentos pastorais, de cursilhistas, caminhadas de oração e reflexão.

Durante anos seguidos, obteve alimentação junto a Cáritas da Alemanha, vindo

minorar a situação de muitas famílias carentes. Sua atuação no setor de ensino foi de

grande importância, emprestando suas ações ao Ginásio Comercial Municipal e

também contribuindo para a vinda do Ginásio Científico Estadual para o Município de

Pequeri.

O homenageado nasceu em 09 de agosto de 1932 e faleceu em 16 de março de

2001.
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Cumpre registrar que, no Município de Pequeri, não existem estabelecimento,

instituição ou próprio público do Estado com igual denominação.

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

os requisitos fixados pela Lei nº 13.408, de 21.12.1999, que dispõe sobre a

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

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

do Estado.

Belo Horizonte, 20 de maio de 2009.

Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado da Educação.

PROJETO DE LEI Nº 3.392/2009

Dá denominação à escola estadual localizada no Município de Pequeri.

Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Padre Joã o Batista de Oliveira a escola

estadual de ensino médio localizada no Município de Pequeri.

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

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 366/2009*

Belo Horizonte, 29 de maio de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

egrégia Assembleia Legislativa, o projeto de lei incluso, que dá a denominação de

Professora Cecília Maria de Rezende Neves à Escola Estadual de Ensino Médio de

Tapira.

A denominação ora proposta me foi encaminhada pela Secretária de Estado de

Educação, em atenção a apelo formulado pelo Colegiado daquela unidade de ensino,

que deseja perpetuar a memória da Professora Cecília Maria de Rezende Neves.

De fato, o curso de vida da homenageada mostra que a sua trajetória como

educadora, iniciada aos dezessete anos, está repleto de grandes realizações,

relevando destacar que além do magistério, ocupou postos de destaque na
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administração do ensino, seja como diretora daquela escola, como ainda à frente da

Secretaria Municipal de Educação de Tapira, com atuação marcada pela seriedade e

dedicação.

São estas as razões que me levam a solicitar dessa augusta Casa a aprovação do

Projeto.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.393/2009

Dá denominação a escola estadual de ensino médio localizada no Município de

Tapira.

Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Professor a Cecília Maria de Rezende a

Escola Estadual de Ensino Médio de Tapira, situada na Rua Francisco Rosa Pires, nº

93, Centro.

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

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do Sr. Michel Temer, Presidente da Câmara dos Deputados, referindo-se à

manifestação de apoio à aprovação do Projeto de Lei nº 3.299/2008, formulada por

esta Casa em atenção ao Requerimento n° 3.489/2009,  do Deputado Braulio Braz.

Do Sr. Arthur Badin, Presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica -

Cade -, prestando informações relativas a requerimento da Comissão de Defesa do

Consumidor.

Do Sr. Dilzon Melo, Secretário de Desenvolvimento Regional e Política Urbana,

prestando informações relativas ao Projeto de Lei Complementar nº 38/2008, em

atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei

Complementar nº 38/2008.)

Do Sr. Marcio Lacerda, Prefeito Municipal de Belo Horizonte, informando o

posicionamento da Prefeitura em relação a desapropriações e assentamentos em
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áreas invadidas, em atenção a convite da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 3.634/2009 , da Comissão de Participação

Popular.

Do Sr. Paulo de Tarso Almeida Paiva, Presidente do BDMG, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 3.597/2009, da Comissã o de Meio Ambiente.

Do Sr. Márcio Nunes, Diretor-Presidente da Copasa-MG, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 3.214/2009, do Deputad o Wander Borges.

Do Sr. Francisco Ludovico de Medeiros, Prefeito Municipal de Martinho Campos,

prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 3.221/2009, em atenção a

pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.221/2009.)

Do Sr. Eduardo Carone Costa, Conselheiro do Tribunal de Contas, dando ciência

de decisão dessa Corte em processo decorrente de inspeção realizada no Instituto de

Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM. (- À

Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (4), prestando

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 910/2007, 2.172, 2.403, 2.437, 2.439 e

2.476 a 2.478/2008 e 3.284/2009, em atenção a pedidos da Comissão de Justiça. (-

Anexem-se os ofícios e os pareceres aos respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Fabrício Torres Sampaio, Subsecretário de Transportes (2), prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 3.591/2 009, da Comissão de Assuntos

Municipais, e 3.275/2009, do Deputado Carlin Moura.

Do Sr. Cláudio Gomes dos Santos, Superintendente Comercial da Copasa-MG,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.751/2009, da Comissão de

Assuntos Municipais.

Do Sr. Diego Andrade, Diretor de Operação Sudoeste da Copasa-MG (2),

prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 3.497 e 3.498/2009, da

Comissão de Turismo.

Do Sr. Sebastião de Abreu Ferreira, Superintendente Regional do DNIT, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 3.548/2009 , do Deputado Juninho Araújo.

Da Sra. Marlene Martins Cioglia, agradecendo a apresentação, pelo Deputado Ruy
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Muniz, de comunicação relativa ao falecimento do Sr. Manoel Martins.

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 3.394/2009

Dispõe sobre o Regulamento dos Concursos Públicos no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Fica aprovado o Regulamento dos Concursos Públicos para os quadros de

pessoal integrantes da administração estadual direta e indireta, cujos concursos

serão desenvolvidos sob a orientação, coordenação e supervisão da Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão em todas as suas fases.

Parágrafo único - O recrutamento e a seleção de pessoal para provimento de

cargos ou empregos públicos reger-se-ão por este Regulamento e pela legislação

própria dos quadros de pessoal integrantes da administração estadual direta e

indireta, incluindo as autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas e

fundações instituídas ou mantidas pelo Estado.

Art. 2º - Os concursos são de caráter público e serão desenvolvidos segundo a área

definida no edital de recrutamento, elaborado em observação à natureza das

atribuições das categorias funcionais, dos cargos ou dos empregos públicos.

Art. 3º - Os concursos públicos têm caráter competitivo e destinam-se a selecionar

candidatos para titularem cargos de provimento efetivo e empregos públicos da

administração estadual.

Parágrafo único - Os concursos previstos no “caput” deste artigo serão de provas

ou de provas e títulos.

Art. 4º - À Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão compete a realização de

estudos e pesquisas objetivando o planejamento e alocação de recursos humanos

para a administração direta e indireta, visando atender a necessidades de pessoal.
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Art. 5º - A organização, o controle e a execução dos procedimentos administrativos

dos concursos públicos para o provimento de cargos ou empregos públicos dos

quadros de pessoal da administração direta e indireta são de competência de cada

órgão ou entidade ao qual esses quadros estejam vinculados, em observação às

orientações emanadas do órgão central do sistema de recursos humanos.

Parágrafo único - Os concursos públicos destinados às categorias funcionais do

quadro-geral dos funcionários públicos do Estado e do quadro dos funcionários

técnico-científicos do Estado continuarão sendo desenvolvidos pela Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão em todas as suas fases.

CAPÍTULO II

DO RECRUTAMENTO

Seção I

Da Abertura do Concurso

Art. 6º - O recrutamento dar-se-á mediante publicação de edital de abertura do

concurso público no diário oficial do Estado e a divulgação do mesmo pela fixação do

edital em locais destinados para esse fim, podendo também, ser divulgado na

imprensa comum, ou via internet, sob a forma de extrato onde deverão constar as

informações de maior interesse ao público-alvo do respectivo concurso.

Art. 7° - O edital será estruturado de forma que co ntenha:

I - a denominação da categoria funcional, do cargo, ou do emprego público;

II - as datas de abertura e de encerramento das inscrições;

III - a descrição sintética das atribuições da ocupação a ser provida, o número de

vagas autorizadas para o concurso, a remuneração inicial e o regime semanal de

trabalho;

IV - os requisitos para provimento da categoria funcional, do cargo ou do emprego

público objeto do concurso, tais como escolaridade, habilitação profissional,

especialização, curso de formação, experiência;

V - os programas e os tipos de provas, com a indicação precisa das respectivas

valorações, do caráter eliminatório e ou classificatório, dos critérios de julgamento e

da apuração dos resultados parciais e finais;

VI - a indicação, quando for o caso, dos títulos valorizáveis, os critérios de sua



____________________________________________________________________________
43

avaliação, bem como o valor global em relação às provas, conforme dispositivos

legais vigentes;

VII - a nota mínima de aprovação exigida nas provas ou nas disciplinas

eliminatórias;

VIII - quaisquer outras exigências, condições ou informações que devam ser

atendidas pelos candidatos ou que se fizerem necessárias à boa ordenação do

concurso em todas as suas fases;

IX - informações sobre os recursos;

X - previsão de vagas para pessoas portadoras de deficiência, conforme legislação

própria;

XI – determinar o número efetivo de vagas e nomeação efetiva após aprovação.

Seção II

Das Inscrições

Art. 8º - O prazo para a inscrição será estipulado de acordo com as necessidades e

urgência do provimento dos cargos, não podendo ser inferior a quinze nem superior a

trinta dias.

Parágrafo único - O prazo a que se refere o “caput” deste artigo poderá ser

prorrogado quando não se apresentarem candidatos ou, apresentando-se, seu

número for inferior ao das vagas autorizadas, observados, no novo período, os limites

estabelecidos no “caput” deste artigo.

Art. 9º - O pedido de inscrição consistirá no preenchimento de formulário específico

fornecido aos candidatos ou aos seus procuradores, observadas as normas do edital

de abertura do concurso, as quais os mesmos deverão declarar conhecer.

§ 1º - Não serão admitidas inscrições condicionais ou por correspondência.

§ 2º - Não haverá devolução do valor pago a título de taxa de inscrição, salvo

quando for cancelada a realização do concurso.

Art. 10 - A homologação ou o indeferimento dos pedidos de inscrição constarão em

edital publicado no diário oficial do Estado.

§ 1º - O atendimento dos requisitos relativos ao recrutamento será verificado até a

data do encerramento das inscrições, inclusive no que concerne à idade mínima, bem

como outras formalidades que forem previstas pelo edital próprio.
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§ 2º - O edital de homologação das inscrições dos candidatos deverá conter a

relação das inscrições indeferidas, bem como os motivos que determinaram o

indeferimento, referindo que as inscrições não arroladas como indeferidas foram, por

exclusão, deferidas.

§ 3º - Somente será deferido o pagamento de inscrição feito com cheque após a

sua compensação.

Art. 11 - Do despacho indeferitório da inscrição do candidato caberá recurso ao

Secretário da Pasta ou ao dirigente do órgão ou da entidade a que estiver ligado o

concurso, no prazo de três dias úteis subsequentes à data da sua publicação no

diário oficial do Estado.

Art. 12 - A inscrição poderá ser cancelada em qualquer fase do concurso, desde

que verificado o não cumprimento dos requisitos exigidos no respectivo edital ou

constatada a ocorrência de dolo ou fraude na sua obtenção.

§ 1º - O cancelamento da inscrição determinará a anulação automática de todos os

atos dela decorrentes.

§ 2º - Será dada publicidade ao cancelamento da inscrição, podendo o candidato

interessado conhecer as razões que determinaram o cancelamento.

§ 3º - Homologadas as inscrições, não mais será reaberto o prazo destas, nem

alterados os termos do edital de abertura do respectivo concurso.

CAPÍTULO III

DA SELEÇÃO

Seção I

Da Realização das Provas e da Apresentação dos Títulos

Art. 13 - Os candidatos serão submetidos às provas em dia, hora e local a serem

previamente divulgados, mediante edital, com a antecedência mínima de oito dias.

§ 1º - Somente será admitido à prestação das provas o candidato que exibir, no ato,

documento de identidade.

§ 2º - Não haverá segunda chamada em nenhuma das provas realizadas, seja qual

for o motivo alegado.

Art. 14 - Durante a realização das provas, sob pena de anulação, não será

permitido ao candidato:
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I - comunicar-se com os demais candidatos ou com pessoas estranhas ao

concurso;

II - consultar livros ou apontamentos, bem como utilizar-se de instrumentos

próprios, salvo os expressamente permitidos no edital;

III - ausentar-se do recinto, a não ser momentaneamente, em casos especiais,

devidamente autorizado e acompanhado de fiscal ou fiscal itinerante;

IV - portar-se inconvenientemente, perturbando, de qualquer forma, o bom

andamento dos trabalhos.

Art. 15 - Será anulada a prova que contiver sinais ou expressões que possibilitem

sua identificação.

Art. 16 - Nas provas que exigirem o emprego de aparelho de elevado valor

patrimonial, pertencente ou sob a responsabilidade do Estado, poderá ser

determinada a imediata exclusão do candidato que demonstrar não possuir a

necessária habilidade no seu manejo.

Art. 17 - Quando a correção das provas não for realizada por meio de

processamento eletrônico, o sigilo, quanto à identidade dos concursados, será

assegurado pelos atos públicos de desidentificação e identificação das provas.

§ 1º - A desidentificação das provas consistirá na aposição de um mesmo número

nas grades de respostas e nos canhotos, nos quais os candidatos tenham lançado

suas assinaturas, destacando-se os aludidos canhotos.

§ 2º - Para a desidentificação das provas, serão convidados alguns candidatos

presentes para assistirem ao ato de realização da referida desidentificação,

acompanhando, assim os trabalhos na Secretaria do Concurso, a serem iniciados

logo após a entrega das provas, pelos fiscais.

§ 3º - Os canhotos a que se refere o § 1º serão guardados em invólucros lacrados,

devendo os candidatos presentes ao ato de desidentificação apor suas rubricas nos

citados invólucros juntamente com a do executor e dos demais membros, se houver,

a fim de garantir sua inviolabilidade.

§ 4º - O grau será lançado nas provas antes do trabalho de sua identificação, o qual

se fará publicamente, em dia, hora e local estabelecidos mediante edital, com a

antecedência mínima de três dias.
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§ 5º - Após a identificação pública das provas, as notas serão divulgadas por edital

ou afixadas em local de fácil acesso, previamente indicado aos candidatos, mediante

publicação no diário oficial do Estado.

§ 6º - O disposto neste artigo não se aplica às provas que forem corrigidas por

computador ou por outro meio mecânico ou eletrônico, observados, neste caso,

critérios próprios de segurança e inviolabilidade.

Art. 18 - Quando o concurso público for de provas e títulos, estes deverão ser

apresentados consoante o estabelecido no respectivo edital.

Seção II

Do Julgamento das Provas e dos Títulos

Art. 19 - As provas de caráter eliminatório deverão aferir os conhecimentos

específicos exigidos para o exercício do cargo ou emprego público, observado o grau

de escolaridade requerido e o inerente conteúdo ocupacional.

Parágrafo único - Reprovado na prova de caráter eliminatório, o candidato ficará

impedido de prestar as demais provas.

Art. 20 - Os resultados parciais das provas serão divulgados mediante edital

publicado no diário oficial do Estado ou outra forma de divulgação prevista no edital

de abertura do concurso.

Art. 21 - Não será conferida nota à prova, ou às provas, em que o candidato tenha

sido excluído do recinto de realização do processo competitivo, ou tiver a prova

anulada por qualquer um dos motivos previstos nos arts. 14 e 16 deste regulamento.

Art. 22 - Na atribuição de pontos ou notas a qualquer prova ou na apuração dos

resultados parciais ou finais, poderá, eventualmente, ocorrer o arredondamento das

notas, a critério da banca examinadora.

Art. 23 - Após o julgamento e a identificação pública das provas, quando a correção

não for por meio de processo eletrônico, será dada vista das mesmas ou das folhas

de respostas aos candidatos, no local, prazo e horário fixados em edital.

Parágrafo único - Fica assegurado ao candidato o exame do gabarito da prova e o

direito de tomar conhecimento das respostas dos demais concorrentes.

Art. 24 - A nota mínima de aprovação nas provas e a média final serão

estabelecidas no edital de abertura do concurso público.
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Art. 25 - O julgamento dos títulos, que terá caráter meramente classificatório, será

feito nos termos dos critérios estabelecidos no edital de abertura do concurso.

§ 1º - Serão considerados como títulos somente os cursos ou atividades

desempenhadas pelo candidato diretamente relacionadas com as atribuições da

categoria funcional, do cargo, ou do emprego público objeto do concurso.

§ 2º - Os pontos conferidos aos títulos não poderão somar mais de 25% (vinte e

cinco por cento) do total dos pontos atribuídos às provas de caráter eliminatório.

§ 3° - Somente serão apreciados os títulos apresent ados no prazo e na forma

fixados no edital de abertura do concurso.

§ 4° - Será facultado ao candidato, após a publicaç ão do resultado por edital, tomar

ciência dos pontos atribuídos a cada um dos títulos apresentados pelos demais

concorrentes.

Art. 26 - Poderão ser publicados os resultados gerais com a classificação dos

candidatos, quando:

I - inexistirem pedidos revisionais pendentes de decisão administrativa;

II - o prazo para a apresentação dos pedidos de revisão tiver expirado sem

nenhuma manifestação por parte dos candidatos.

Art. 27 - No caso de empate entre candidatos aprovados, terá preferência o que

tiver obtido a maior nota nas provas de:

I- caráter eliminatório, considerando-se os respectivos pesos;

II- caráter classificatório, se houver, prevalecendo a que tiver maior peso.

Parágrafo único - Persistindo o empate, após aplicadas as regras dos incisos I e II

deste artigo, o desempate se fará por meio de sorteio público, com chamamento dos

interessados para presenciarem o ato, mediante edital publicado no diário oficial do

Estado, com antecedência mínima de três dias úteis da data de sua realização.

Seção III

Do Pedido de Revisão de Provas

Art. 28 - No caso de desconformidade com a nota que lhe tiver sido atribuída em

cada prova específica ou por ocasião da divulgação dos resultados parciais, será

facultado ao candidato formular pedido de revisão, de acordo com as regras

estabelecidas por este Regulamento.
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Art. 29 - Após a divulgação das notas atribuídas às provas ou aos títulos, os

candidatos terão o prazo mínimo de três dias úteis, a contar da data imediatamente

subsequente à da publicação, para ingressar com pedido de revisão, no todo ou em

parte, devidamente justificado com argumentos relativos ao conteúdo das provas ou

dos títulos.

Parágrafo único - Na fluência do prazo, a que se refere este artigo, será assegurado

ao candidato:

I - vista dos títulos próprios e, se assim o desejar, dos títulos demais concorrentes;

II - inteirar-se, no órgão de recrutamento e seleção, dos critérios de avaliação e das

provas-padrão.

Art. 30 - O pedido de revisão será dirigido ao Secretário da Pasta ou ao dirigente do

órgão ou da entidade responsável pelo concurso público e conterá os seguintes

elementos:

I - o nome completo e o número de inscrição do candidato;

II - a indicação do concurso que esteja realizando;

III - a exposição detalhada a respeito das questões, pontos ou títulos objetos do

pedido, bem como o total de pontos pleiteados.

§ 1º - O pedido de revisão será individual para cada prova ou título.

§ 2º - O candidato poderá requerer a juntada de comprovante de desempenho de

outros candidatos, sempre que for do seu interesse, para melhor instrução do pedido.

Art. 31 - O expediente contendo o pedido de revisão será examinado

preliminarmente pelo órgão de recrutamento e seleção ou pelo Gerente do Concurso,

que:

I - determinará o indeferimento do pedido, se formulado fora do prazo ou não

contiver os elementos indicados no art. 30;

II - encaminhará o processo à banca examinadora após cumpridas as diligências,

para as providências de sua alçada.

Art. 32 - Não caberá pedido de revisão:

I - da prova prática, salvo se for escrita;

II - das avaliações físicas, psicológica ou psiquiátrica, quando exigidas.

Art. 33 - O examinador ou a banca examinadora terá prazo determinado pelo
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Gerente do Concurso para conhecer as razões expostas pelo candidato recorrente

para apresentar resposta fundamentada para orientar a decisão a ser tomada.

§ 1º - Só poderá ser proposta a alteração da nota anteriormente atribuída se ficar

comprovado erro na correção ou na aplicação do critério de julgamento das provas ou

dos títulos, bem como em decorrência de erro substancial de questão.

§ 2º - Provido o pedido de revisão, serão ultimadas as medidas necessárias:

I - à manutenção dos pontos respectivos aos candidatos que tiverem respondido às

questões de acordo com as respostas originais;

II - à atribuição dos pontos respectivos aos candidatos que, mesmo não tendo

interposto pedido de revisão, hajam respondido às questões de acordo com o que a

banca examinadora vier a reconhecer como certo em função do pedido de outro

candidato.

§ 3º - O candidato que tiver interposto pedido de revisão não poderá ter diminuída a

nota anteriormente obtida, salvo evidente erro de soma.

Art. 34 - Com o parecer circunstanciado da banca examinadora, o expediente será

submetido à consideração do Secretário da Pasta, do dirigente do órgão ou da

entidade a que se vincule o concurso, que, à vista dos elementos apresentados,

manterá ou reformará, total ou parcialmente, a decisão recorrida, cuja conclusão será

publicada no diário oficial do Estado ou em outra forma de divulgação prevista no

edital de abertura do concurso, à qual não mais caberá recurso.

Art. 35 - Qualquer candidato poderá reclamar ao Secretário da Pasta, ao dirigente

do órgão ou da entidade ligada ao concurso, sobre eventuais irregularidades de que

venha a ter conhecimento no processamento do concurso, as quais possam

configurar inobservância de preceitos legais, regimentais ou outros previstos no edital

de abertura do concurso.

§ 1º - A reclamação do candidato, não terá efeito suspensivo e poderá ser

interposta até o terceiro dia útil, contado da data da ocorrência ou do conhecimento

da irregularidade.

§ 2º - Se procedente a reclamação, o concurso será anulado, parcial ou totalmente,

promovendo-se, de imediato, a apuração da responsabilidade.

Art. 36 - A prova ou a questão somente poderá ser anulada:
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I - se constatadas irregularidades formais no processamento do concurso, desde

que plenamente comprovadas;

II - se ficar constatada a inobservância quanto ao sigilo;

III - quando da anulação de 40% (quarenta por cento) das questões formuladas.

Parágrafo único - No caso de anulação da prova, deverá esta ser repetida,

mantidos os números e os valores das questões, observando-se igual peso, devendo

participar somente os candidatos que compareceram e prestaram a prova objeto da

anulação.

Art. 37 - Os resultados finais do concurso público, contendo a classificação dos

candidatos em ordem decrescente de pontos, serão homologados pelo Secretário da

Pasta, pelo dirigente do órgão ou da entidade a que se vincule o concurso, mediante

edital publicado no diário oficial do Estado.

Seção IV

Dos Cursos de Formação

Art. 38 - Os cursos de formação destinam-se a habilitar os candidatos classificados

em concurso público ao provimento de cargo e regem-se pelas normas específicas da

legislação que os instituiu.

§ 1º - Os cursos de que trata o “caput” do artigo serão ministrados pela Secretaria,

pelo órgão ou pela entidade a que se destina o concurso público, podendo ser

realizados mediante convênio com órgãos ou entidades especializadas.

§ 2º - Os candidatos aprovados e classificados no número de vagas serão

matriculados no curso de formação respectivo, desde que satisfaçam os requisitos

exigidos.

§ 3º - As nomeações resultantes da aprovação em curso de formação serão

realizadas com observação rigorosa à ordem de classificação obtida pelos candidatos

ao término do curso.

CAPÍTULO IV

DOS GERENTES, COMISSÕES, EXECUTORES E FISCAIS DE PROVA

Seção I

Dos Gerentes

Art. 39 - Os concursos públicos serão desenvolvidos, em todas as suas fases, sob a
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responsabilidade de gerente designado por indicação do responsável pelo órgão de

recrutamento e seleção de pessoal da Secretaria de Estado, do órgão ou da entidade

ao qual eles se destinam.

Art. 40 - Ao Gerente compete:

I - elaborar o edital contendo as regras básicas que nortearão a realização do

concurso;

II - escolher a banca examinadora;

III - acompanhar a elaboração dos programas, das provas e dos títulos;

IV - acompanhar a aplicação e o julgamento das provas;

V - providenciar a homologação e a publicação de todos os atos relativos ao

concurso;

VI - ultimar todas as providências necessárias para o bom andamento do concurso

sob a sua responsabilidade.

Seção II

Da Banca Examinadora

Art. 41 - A banca examinadora será composta por professores ou por técnicos cuja

especialização preencha os requisitos necessários às funções para as quais forem

designados e cuja qualificação seja, no mínimo, igual à exigida para os candidatos

inscritos no respectivo concurso público.

Parágrafo único - O ato de designação da banca examinadora será publicado no

diário oficial do Estado com a antecedência mínima de quinze dias da realização da

prova ou da data-limite para apresentação dos títulos.

Art. 42 - Compete à banca examinadora:

I - a elaboração dos programas das provas;

II - a elaboração das provas escritas e o seu julgamento;

III - a elaboração e o julgamento das provas práticas;

IV - o julgamento dos títulos;

V - o reexame das provas ou dos títulos, sempre que houver pedido de revisão

vinculada à sua competência, emitindo parecer pela manutenção ou alteração dos

pontos inicialmente atribuídos.

Seção III
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Da Comissão Executiva

Art. 43 - Para cada aplicação de prova, será constituída uma Comissão Executiva

ou mais, composta de um Executor, de Fiscais e de Auxiliares de Fiscalização.

Parágrafo único - Haverá uma Comissão Executiva para cada prédio ou local de

realização de provas.

Art. 44 - Denomina-se Executor o servidor designado para a coordenação, controle

e orientação das tarefas e decisões relativas à aplicação das provas e à utilização

dos locais em que elas se realizarem.

Art. 45 - Ao Executor compete:

I - receber os Fiscais, por ocasião da realização das provas, prestando a orientação

necessária a respeito dos procedimentos a serem por eles adotados;

II - distribuir aos Fiscais as provas e as grades de respostas ou cartões de

processamento eletrônico, em volumes devidamente lacrados, que deverão ser

abertos na presença dos candidatos;

III - orientar, se for o caso, a desidentificação das provas, a ser feita após a

conclusão destas, e o convite a candidatos para acompanhar sua execução;

IV - tomar as providências que estiverem ao seu alcance com vistas à correta

aplicação das provas;

V - acompanhar o recolhimento das grades de resposta ou dos cartões de

processamento eletrônico, bem como encerrar as atividades de execução das provas.

Art. 46 - O Fiscal é a pessoa investida nas funções de segurança no recinto

determinado para a execução das provas, as quais envolvem a recepção, a

distribuição do material e o controle da atitude dos candidatos durante a realização

destas.

§ 1º - A escolha dos Fiscais a serem convocados deverá recair sobre servidores

públicos estaduais, preferencialmente em exercício na secretaria de Estado, órgão ou

entidade a que o concurso esteja ligado.

§ 2º - O Fiscal convocado que deixar de comparecer ao local que lhe for designado,

sem a devida justificação, será suspenso das atividades de fiscalização por três

oportunidades sucessivas.

Art. 47 - Compete ao Fiscal:
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I - comparecer no local de realização das provas, no mínimo, uma hora antes do

horário estabelecido para o seu início;

II - receber e entregar aos candidatos o material destinado à realização das provas;

III - transmitir aos candidatos a orientação quanto à conduta a ser observada

durante a realização das provas;

IV - levar ao conhecimento do Fiscal Itinerante qualquer irregularidade de que tenha

conhecimento;

V - cumprir as determinações que lhe forem transmitidas.

§ 1º - O Fiscal Itinerante terá como incumbência controlar a movimentação dos

candidatos, antes, durante e após a realização das provas, constituindo um elo entre

os Fiscais e a coordenação do concurso, bem como executar outras tarefas que lhe

forem determinadas.

§ 2º - As atividades de Auxiliar de Fiscalização implicam prestação de assistência

aos Fiscais e aos Coordenadores, em todas as etapas da realização das provas,

inclusive quanto à limpeza e conservação dos locais utilizados.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 48 - A pessoa portadora de deficiência física poderá submeter-se a concurso

para provimento de cargo ou de emprego público, desde que as atribuições da

ocupação tenham compatibilidade com a deficiência de que seja portadora,

observados os critérios estabelecidos em lei e as regras constantes neste

Regulamento.

Art. 49 - A remuneração, quando couber, dos trabalhos de planejamento,

elaboração e correção de provas, bem como de execução e fiscalização, obedecerá

ao estabelecido em legislação própria.

Parágrafo único - O disposto no “caput” deste artigo aplica-se à remuneração de

trabalhos executados, excepcionalmente, por pessoas estranhas ao serviço público

estadual.

Art. 50 - Todos os prazos previstos ou referidos neste Regulamento contam-se a

partir do dia subsequente ao da divulgação.

Art. 51 - A divulgação total ou parcial do conteúdo dos editais ou de outros atos
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necessários ao adequado andamento dos concursos públicos será feita no diário

oficial do Estado e nos meios de comunicação destinados a esse fim.

Art. 52 - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo Secretário da

Pasta ou pelo dirigente do órgão, ou da entidade ligada ao concurso ou por

autoridade competente, mediante proposição fundamentada do respectivo órgão de

tecrutamento e seleção de pessoal.

Art. 53 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as

disposições em contrário, ressalvados os concursos em andamento.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.

Doutor Viana

Justificação: Este projeto de lei estabelece o regulamento dos Concursos Públicos

para os quadros de pessoal integrantes da administração estadual, a serem

desenvolvidos sob a orientação, coordenação e supervisão da Secretaria de

Planejamento e Gestão, em todas as suas fases.

A proposta dispõe sobre os atos de publicidade do concurso, as inscrições, os

programas, as provas, os recursos, as penalidades, a nomeação e a destinação de

vagas para pessoas com deficiência, abrangendo, assim, todos os procedimentos

que constam em editais de concurso.

É fundamental que haja norma de observância obrigatória por todas as entidades

estatais, sejam autárquicas, fundacionais, empresas públicas ou sociedades de

economia mista, na organização de seus quadros de pessoal e dos respectivos

regimes jurídicos. Desta forma, a criação de regulamento para a realização de

concursos públicos no âmbito das administrações direta e indireta do Estado tem

fulcro nos princípios da legalidade e da igualdade.

Assim, diante do exposto, contamos, uma vez mais, com o indispensável apoio de

nossos nobres pares para a aprovação desta importante proposição.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Weliton

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.159/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.395/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores da Região do
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Jaraguá – ACMRJ –, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Moradores da Região do Jaraguá – ACMRJ –, com sede no Município de Belo

Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.

Eros Biondini

Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores da Região do Jaraguá, com

sede no Município de Belo Horizonte, é entidade sem fins lucrativos que tem por

finalidade implementar ações que visem ao bem-estar dos moradores dessa

localidade.

Com esse propósito, promove projetos, estudos e pesquisas sobre os problemas

locais relacionados com segurança, saúde, educação e proteção do meio ambiente e

do patrimônio cultural e paisagístico; atua junto a organismos e instituições públicos e

privados, objetivando o estabelecimento e a fiscalização da aplicação de normas de

caráter urbanístico e de direito ambiental e contribuindo para o aprimoramento da

legislação vigente; e estabelece parcerias visando à segurança da região.

Diante dessas considerações, esperamos contar com o apoio dos nobres pares à

aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.396/2009

Declara de utilidade a Quik Companhia de Dança, com sede no Município de Nova

Lima.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Quik Companhia de Dança, com sede

no Município de Nova Lima.

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

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.
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Eros Biondini

Justificação: Fundada no Município de Nova Lima, a Quik Companhia de Dança,

entidade sem fins lucrativos, tem como finalidades o estudo, o ensino, a pesquisa, a

formação, a preservação, a produção, o desenvolvimento e a divulgação da dança e

manifestações artísticas, culturais e sociais afins.

Considerada a mais antiga das artes, a dança surgiu da necessidade de o homem

expressar suas emoções por meio de movimentos corporais. É uma atividade

fundamental para o ser humano: faz com que aperfeiçoe sua coordenação motora,

traz ao cotidiano uma grande paz de espírito e, quando praticada em grupo,

proporciona uma convivência social saudável e harmônica.

Além da sensação de bem-estar e alegria, a dança proporciona inúmeros

benefícios, como a correção de problemas posturais, aumento da capacidade

cardiorrespiratória, força muscular de sustentação e equilíbrio. Sua aplicação a

atividades educativas promove o desenvolvimento global da criança e do adolescente

e favorece o aprendizado, pois uma criança que teve a oportunidade de participar de

aulas de dança, na pré-escola, certamente, terá mais facilidade para ser alfabetizada.

Diante dessas considerações, esperamos contar com o apoio dos nobres pares à

aprovação deste projeto de lei, que pretende declarar a Quik Companhia de Dança de

utilidade pública.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.397/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Córrego Santo Estêvão -

Acose -, com sede no Município de Iapu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Santo Estêvão - Acose -, com sede no Município de Iapu.

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

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.

Padre João
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Justificação: A referida Associação, sem fins econômicos ou lucrativos e fundada

em 26/7/91, tem por finalidade a prestação de serviços voltados para o fomento e

racionalização das atividades econômicas agropecuárias ou de outra natureza, bem

como para a melhoria da qualidade de vida e o bem-estar da comunidade. Atua nas

áreas de saúde, lazer, educação, saneamento, defesa ambiental, integração ao

mercado de trabalho e infraestrutura e combate a fome e a pobreza, visando a

proteção da família, da maternidade, da infância, da velhice e das pessoas com

deficiência.

O processo 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 3.398/2009

Declara de utilidade pública o Instituto Mineiro de Juventude - IMJ -, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Mineiro de Juventude - IMJ -,

com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.

Carlin Moura

Justificação: O Instituto Mineiro de Juventude - IMJ -, com sede no Município de

Belo Horizonte, fundado em 25/6/2004, é uma entidade com personalidade jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos e de duração indeterminada.

Essa entidade está em pleno e regular funcionamento há mais de um ano,

cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais, entre elas o desenvolvimento de

estudos e pesquisas demográficas, socioeconômicas, culturais e comportamentais

sobre a juventude.

A entidade promove ainda reuniões para elaboração de propostas de políticas
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públicas para a juventude e acompanhamento do trâmite de projetos parlamentares e

demais experiências nessa área. Também tem a finalidade de incentivar a

participação dos associados e da comunidade nos movimentos sociais realizados

pelo IMJ e por outros órgãos que envolvam a juventude e estudantes, como UNE,

Ubes e UCMG.

A concessão do título declaratório de utilidade pública estadual é de grande

importância para a entidade, pois, com essa documentação, poderá firmar parcerias

com órgãos públicos estaduais, viabilizando, dessa maneira, a ampliação de seu

trabalho e continuidade de seus projetos para a juventude, contribuindo assim com o

Estado no seu dever de promover a cidadania.

- 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 3.399/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Inconfidentes 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 Inconfidentes

imóvel com área de 4.054,07m² (quatro mil e cinquenta e quatro vírgula zero sete

metros quadrados), conforme descrição do Anexo desta lei, a ser desmembrado da

Fazenda Soledade do Moji, situado no Bairro Soledade do Moji, nesse Município,

registrado sob o nº 32.006, a fls. 84 do Livro 3-A-D, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Ouro Fino.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se à

instalação de um centro de integração e lazer para atendimento da comunidade.

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 finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2009)
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A área a ser doada possui a seguinte descrição de divisas: pela frente, numa

extensão de 46m (quarenta e seis metros), com a Estrada Municipal Córrego do

Urutú; pelo lado direito, numa extensão de 120m (cento e vinte metros), com

propriedades dos doadores; pelos fundos, numa extensão 41,80m (quarenta e um

metros e oitenta centímetros), com o riacho; e pelo lado esquerdo, numa extensão de

36,50m (trinta e seis metros e cinquenta centímetros) e 43m (quarenta e três metros),

respectivamente, com o riacho.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: O imóvel objeto da doação de que trata o projeto de lei em tela foi

doado por Agenor Junqueira Barbosa e sua mulher ao Estado, em 1985, sem

imposição de qualquer cláusula. Antigamente o imóvel abrigava uma escola rural, que

hoje se encontra desativada. Busca agora a Prefeita Municipal de Inconfidentes

instalar no local um centro de convivência e lazer para uso da comunidade, com o

objetivo de oferecer à população um espaço multiuso, o qual proporcionará melhor

qualidade de vida para pessoas de todas as idades. Para isso é imprescindível que o

imóvel seja transferido ao patrimônio do Município.

Diante dessas considerações, contamos com o apoio dos nobres parlamentares

para que o Poder Executivo seja autorizado a doar o imóvel ao Município.

- 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 3.946/2009, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente da Copasa-MG e ao Gerente do Distrito de Contagem da Copasa-MG

pedido de providências para que seja concluída a implantação do sistema de rede de

esgoto na 3ª Seção do Bairro Parque Xangri-lá, em Contagem. (- À Comissão de

Saúde.)

Nº 3.947/2009, do Deputado Domingos Sávio, em que solicita seja formulada

manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Fernando Antônio dos Santos, ex-

Vice-Prefeito e Presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio do Monte, ocorrido

em 29/5/2009. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)
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Nº 3.948/2009, do Deputado Irani Barbosa, em que solicita seja encaminhado à

Secretária de Educação pedido de providências para que seja viabilizada, por meio

da alteração das alíneas "a" a "d" do inciso IV do art. 2º da Resolução nº 1.326, de

18/5/2009, a promoção por escolaridade adicional do servidor que tenha concluído o

curso de formação superior nos prazos exigidos na referida norma, mas que ainda

não tenha completado o número de avaliações de desempenho nas datas

determinadas, em razão de o período avaliatório ter sido prorrogado, a partir de 2007,

para 31 de dezembro de cada ano, por força do Decreto nº 44.559, 29/6/2007. (- À

Comissão de Educação.)

Nº 3.949/2009, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Sicoob - Crediriodoce, de Governador Valadares, pelo

transcurso de seu 20º aniversário. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 3.950/2009, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado ao

Ministro da Previdência Social pedido de providências para que seja agilizada a

construção de um posto do INSS no Município de Belo Oriente. (- À Comissão do

Trabalho.)

Nº 3.951/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Arnaldo Maciel Pinto pela sua posse como

Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado.

Nº 3.952/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Sra. Sandra Alves de Santana e Fonseca pela sua posse

como Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado. (- Distribuídos à Comissão

de Administração Pública.)

Nº 3.953/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Márcio Araújo de Lacerda, Prefeito Municipal de Belo

Horizonte, pelo recebimento do Grande Colar do Mérito Legislativo Municipal

Presidente Affonso Augusto Moreira Penna.

Nº 3.954/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Antônio Eduardo Martins, Prefeito Municipal de Santa

Bárbara, pelo recebimento do Grande Colar do Mérito Legislativo Municipal

Presidente Affonso Augusto Moreira Penna.
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Nº 3.955/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Ministra Ellen Gracie Northfleet pelo recebimento do Grande

Colar do Mérito Legislativo Municipal Presidente Affonso Augusto Moreira Penna.

Nº 3.956/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Cel. Renato Vieira de Souza pelo recebimento do Grande

Colar do Mérito Legislativo Municipal Presidente Affonso Augusto Moreira Penna.

Nº 3.957/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Sérgio Antônio de Resende, Presidente do Tribunal de

Justiça, pelo recebimento do Grande Colar do Mérito Legislativo Municipal Presidente

Affonso Augusto Moreira Penna.

Nº 3.958/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Itamar Augusto Cautiero Franco pelo recebimento do

Grande Colar do Mérito Legislativo Municipal Presidente Affonso Augusto Moreira

Penna.

Nº 3.959/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. José Nicolau Maselli pelo recebimento do Grande Colar

do Mérito Legislativo Municipal Presidente Affonso Augusto Moreira Penna. (-

Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 3.960/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Transportes pedido de providências para que sejam realizadas obras

de pavimentação asfáltica nos trechos que ligam o Município de Aimorés a Mutum e a

Ipanema, por meio do programa Proacesso.

Nº 3.961/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Transportes pedido de providências para que sejam realizadas obras

de pavimentação entre os Municípios de Monte Carmelo e Grupiara, por meio do

Programa Proacesso.

Nº 3.962/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para que seja concluída a implantação

da cobertura de telefonia celular nos distritos que menciona, no Município de

Aimorés. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 3.963/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao
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Secretário de Saúde pedido de providências para que seja destinada uma ambulância

ao Distrito de São Sebastião do Pontal, no Município de Carneirinho.

Nº 3.964/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Saúde pedido de providências para que seja destinada uma ambulância

ao Município de São Gotardo.

Nº 3.965/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Saúde pedido de providências para que seja destinada uma ambulância

ao Município de Passos.

Nº 3.966/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Saúde pedido de providências para que seja destinada uma ambulância

ao Distrito de Estrela da Barra, no Município de Carneirinho. (- Distribuídos à

Comissão de Saúde.)

Nº 3.967/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretária de Educação pedido de providências com vistas à

alocação imediata de mais recursos para a Escola Estadual São Rafael. (- À

Comissão de Educação.)

Do Deputado Paulo Guedes em que solicita seja criada frente parlamentar em

defesa da pesca em Minas Gerais. (À Mesa da Assembleia.)

Da Comissão de Assuntos Municipais em que solicita seja realizado seminário

legislativo com o objetivo de discutir o método Apac de execução penal e a

ressocialização carcerária no Estado. (À Mesa da Assembleia.)

- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Sávio Souza Cruz.

Homenagem Especial

O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção a solicitação do Deputado Leonardo

Moreira e em solidariedade às vítimas do acidente com o avião da Air France,

acontecido no domingo, dia 31 de maio, quando partia do Rio de Janeiro rumo a

Paris, sobre o Oceano Atlântico, solicita aos Deputados que permaneçam em silêncio

por 1 minuto.

- Procede-se à homenagem especial.

Questão de Ordem

O Deputado Jayro Lessa - Peço o encerramento, de plano, da reunião por falta de
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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 31 Deputados. Portanto, há quórum

para a continuação dos trabalhos.

Questão de Ordem

O Deputado Jayro Lessa - Sr. Presidente, há 15 Deputados em Plenário. É só V.

Exa. contar visualmente que verificará isso.

O Sr. Presidente - Deputado Jayro Lessa, o Sr. Secretário procedeu à chamada e a

ela responderam 31 Deputados. A Presidência dará prosseguimento aos trabalhos.

O Deputado Jayro Lessa - Infelizmente, não foi o que constatei: temos 16

Deputados em Plenário, não 31 Deputados.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Inácio Franco.

O Deputado Inácio Franco* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

telespectadores da TV Assembleia, a todos os presentes uma boa tarde. Ocupo esta

tribuna para fazer um breve balanço sobre os dois anos e cinco meses em que estive

à frente da Ouvidoria desta Casa. Foi um imenso aprendizado ocupar essa função

ainda no meu primeiro mandato como parlamentar. Foram quase 7 mil contatos

nesse período. Ouvimos o que cada mineiro desejou falar e respondemos a todos os

questionamentos feitos, sem exceção. Quando não tínhamos a resposta, apurávamos

ou repassávamos as demandas aos órgãos competentes. A Assembleia é a Casa do

povo, e o Ouvidor tem a responsabilidade de ser o elo entre o cidadão e seus

representantes no Poder Legislativo. Tenho plena convicção de que contribuímos de

forma efetiva para o avanço do Poder Legislativo mineiro, que se consolida cada vez

mais como um Poder democrático e transparente. Nesta Casa, o poder é realmente

do cidadão, e é assim que deve ser.

Criada em 2002, juntamente com a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, a

Ouvidoria da Assembleia Legislativa de Minas Gerais cumpre o seu papel. Tanto que
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virou referência no Estado: a partir do trabalho realizado aqui, outros órgãos públicos

mineiros, como o Ministério Público, também tiveram a iniciativa de criar a sua

Ouvidoria. Ela tem um caráter extremamente democrático, pois permite ao cidadão a

oportunidade de se manifestar acerca do mandato parlamentar. O tempo em que

exerci a função de Ouvidor Parlamentar, além de ter sido um aprendizado, me trouxe

grande satisfação pessoal. Empenhei-me para fazer jus à escolha. Enquanto fui

Ouvidor, procurei dedicar-me ao máximo, porque sei da importância dessa função e

da necessidade de resposta às demandas apresentadas. Participei de encontros e

seminários, como o I Encontro Nacional de Ouvidorias Parlamentares, realizado em

novembro de 2007, em Brasília, de onde trouxe novidades significativas para serem

adotadas em nosso Estado.

Agradeço, de forma especial, ao Presidente da Assembleia, Deputado Alberto Pinto

Coelho, que me confiou a função, no início de 2007. Agradeço também ao servidor

Luiz de Jesus o formidável papel desempenhado nos últimos anos e o apoio que

sempre nos deu, além dos demais servidores da Ouvidoria. Estendo estes

agradecimentos aos meus pares, que também contribuíram para que o trabalho fosse

executado com correção e afinco. Aproveito este momento para dar os parabéns ao

Deputado Wander Borges, designado novo Ouvidor da Casa. Que ele tenha sucesso

nessa função. Tenho certeza de que deixo a Ouvidoria em mãos competentes e

dedicadas, pois conheço o seu potencial, já que fazemos parte do BPS, do qual sou

Líder. Deixo a Ouvidoria com a certeza de ter realizado um bom trabalho e de ter

cumprido com êxito as atribuições a mim conferidas. Também comunico aos meus

pares que Minas Gerais terá, a partir deste mês, uma sessão da Associação

Brasileira de Ouvidores/Ombudsman. Na última semana, recebi convite para a

solenidade de posse da primeira diretoria, que acontece no final do mês, durante a

realização do “I Fórum de Ouvidores e Ombudsman de Minas Gerais”. Essa é mais

uma prova de que nós, mineiros, caminhamos no rumo certo em direção à

prosperidade, ao trabalho e ao respeito com o povo.

Antes de terminar as minhas palavras, gostaria de aproveitar a oportunidade para

lembrar a todos que 5 de junho, próxima sexta-feira, é o Dia Internacional do Meio

Ambiente e da Ecologia. Celebrada em todo o mundo de variadas formas, essa data
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é oportuna para chamar a atenção da sociedade para a necessidade urgente de

ações em favor da preservação da vida e da sustentabilidade do planeta. Da mesma

maneira que possui um grande patrimônio ambiental, o Brasil, em especial, tem uma

grande responsabilidade nesse aspecto. E todos nós temos que nos conscientizar de

que fazemos parte desse processo. Com atitudes individuais, podemos mudar o

comportamento coletivo. A responsabilidade pela sobrevivência da humanidade é de

cada um de nós.

Nós, militantes do PV, temos orgulho de fazer parte de um projeto que defende as

causas ambientais e que trata essa questão como prioritária no seu projeto de

construção de políticas públicas voltadas para atender as demandas da população.

Dessa forma, acreditamos que o desenvolvimento sustentável surge como o único

modelo capaz de garantir a conciliação dos objetivos econômicos do progresso com o

atendimento das necessidades básicas da população, a dignidade humana, a

melhora da qualidade de vida das pessoas e os cuidados com o meio ambiente. A

ecologia é um dos 12 valores do partido, ao lado dos outros fundamentos - cidadania,

democracia, justiça social, liberdade, poder local, espiritualidade, pacifismo,

multiculturalismo, internacionalismo, cidadania feminina e saber. Em nosso programa

partidário temos uma proposta concreta para a questão por meio de uma política

nacional de meio ambiente e grandes ecossistemas viável para o desenvolvimento

sustentável. Defendemos prioridades, como a defesa dos mananciais e bacias

hidrográficas, a adoção de padrões progressivos de redução de emissões, de nova

legislação de disposição de resíduos sólidos, de incentivo à reciclagem, a defesa da

Amazônia, do Pantanal, do cerrado e de outros ecossistemas, além de uma política

científica e tecnológica, com a participação de universidades e outros órgãos.

Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, e Srs. Deputados,

estou chegando de uma viagem pela região Nordeste de Minas: Berilo, Chapada do

Norte, Coronel Murta, Itinga, Medina e Pedra Azul. Sinceramente, estou preocupado

com duas coisas: a primeira é a ansiedade com que a população e as lideranças
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daquela região aguardam o início das obras da Coopanor, de redes de água e de

esgoto tratado em Distritos, povoados e cidades pequenas com menos de 5 mil

habitantes, havendo a incerteza de reinício das obras do Luz para Todos. Há uma

preocupação muito grande por causa da queda da arrecadação, mas, sobretudo, por

causa das dificuldades municipais enfrentadas pelos atuais Prefeitos, até por algumas

reduções no ritmo de trabalho das próprias obras do Proacesso.

Na Assembleia, há duas ou três semanas, estamos sentindo também certa letargia

e inanição. Parece que o Estado está um pouco anestesiado em virtude de não sei

quê, pois ainda não consegui identificar o problema. Há uma insatisfação

generalizada, e nos preocupamos, Presidente, com essa situação. Temos uma série

enorme de ações importantes a serem desenvolvidas neste ano e no ano que vem. O

programa de trabalho parece estar esmaecido, não há orientação, coordenação nem

direção. Neste momento há uma ausência de governo, estamos preocupados com o

que está acontecendo em Minas Gerais. Não sei se é porque o caixa está trancado,

e, em virtude da crise, não se liberam as emendas, ficando algumas pessoas

insatisfeitas, ou se é porque há uma inadimplência generalizada na maioria dos

Municípios, todos preocupados com o Siafi e com o Cagec, com o rumo que tomará

este país.

A crise não existe em âmbito nacional e na opinião publicada. As coisas no Brasil

estão indo muito bem, mas, no interior, as coisas não estão acontecendo dessa

maneira. Há uma letargia, um sentimento de inércia, as pessoas preocupadas com o

que irá acontecer. Acontecerá alguma coisa. Há uma preocupação danada também

no campo político. O que está acontecendo? Há alguma coisa estranha.

Antes de conceder aparte ao nobre colega Deputado Vanderlei Miranda, gostaria de

dizer que um colega meu disse que está muito bom, mas está esquisito. Está um

clima estranho, ninguém consegue identificar o que está havendo em Minas Gerais

ou se isso ocorrendo no Brasil inteiro. Está uma situação difícil de definir. Talvez meu

amigo Deputado Vanderlei Miranda me possa explicar.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Nobre companheiro Deputado Getúlio

Neiva, brincando um pouco com coisa séria, talvez seja o caso daquela expressão:

está bom, mas está ruim, ou qualquer coisa que o valha.
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Ouvi atentamente V. Exa. falar das cidades que teve oportunidade de visitar

recentemente na região Norte do Estado, nos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri,

regiões com que V. Exa. tem uma afinidade muito grande, pelas quais tem trabalhado

incansavelmente em favor da melhoria das condições de vida das suas populações.

Para nós, que estamos na Capital, de certa forma essas cidades parecem um pouco

distantes, e seus problemas também. O que me deixa de certa forma pasmado é

morarmos na 6ª Capital do País, demograficamente falando, na 3ª economia, e, a 5

minutos desta Casa Legislativa, na Vila São Tomás, passar um esgoto a céu aberto.

Não consigo imaginar como é que a sua população consegue conviver com tanto

mau cheiro. Uma população sofrida, submetida a uma situação vexatória para nós,

que moramos na Capital. E não é exagero falar que está a 5 minutos daqui. Agora,

com a via livre em direção à Pampulha, para chegarmos ao Bairro São Bernardo,

exatamente onde está a Vila São Tomás, gastaremos não mais, exagerando, do que

10 minutos. Isso está aqui, nobre colega, em nossa Capital.

Há vários anos é essa vergonha, com aquele povo submetido ao constrangimento

de conviver com esgoto a céu aberto. A enchente faz as casas de quem ali mora

serem inundadas por esse esgoto. Deputado Getúlio Neiva, obrigado por ceder-me o

seu tempo precioso.

O Deputado Getúlio Neiva - Deputado Vanderlei Miranda, obrigado. V. Exa.

enobrece a nossa fala. Sr. Presidente, penso que esta Assembleia está precisando

realizar uma reunião da Mesa, convocar as bancadas e ter uma conversa para tentar

identificar o que está acontecendo no nosso Estado. Parece que Minas se tornou um

Estado tomado pela letargia. As coisas estão meio esquisitas, estranhas. Não

estamos percebendo o que está acontecendo. Não se sabe se esse suspense ocorre

em razão da questão política do ano que vem, se teremos ou não candidato a

Presidente e a Governador. É algo estranho. A Casa não consegue caminhar.

Projetos importantes estão paralisados. Empurra-se daqui e dali, há falta de

entendimento, de conversa e de diálogo. Estou achando esquisito o que está

acontecendo. Em razão disso, estou aqui manifestando o meu estranhamento.

Na verdade, algumas obras importantes estão ocorrendo naquela região. Há várias

e várias frentes de serviço do Proacesso acontecendo. Estamos lá fazendo aquela
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propaganda toda. O Luz para Todos será retomado agora no mês de junho, e as

obras e os serviços da Coopanor serão iniciados, mas, mesmo assim, a população,

as lideranças, todos, enfim, estão achando estranho, pois a coisa está meio

inanimada. Estou preocupado. Há algo estranho. Não estou conseguindo identificar o

que está ocorrendo no Estado e no Brasil inteiro. É uma sensação muito ruim. Pelo

menos, apresentando essa preocupação, talvez possamos buscar uma identificação

de quais são os problemas que estão acontecendo conosco.

Na visita que fiz, por exemplo, a Pedra Azul, posso até informar que fui de bairro em

bairro conversando e dialogando com as pessoas. Promovemos festa para

comemorar o aniversário de 97 anos da cidade com o meu amigo Lourinho. Há algo

estranho no ar, algum clima diferenciado de descontentamento, estranheza e

descrença. Peço ao meu companheiro Deputado Antônio Júlio que me ajude a

identificá-lo no aparte que está me solicitando.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte)* - Caro Deputado, temos criticado durante o

ano todo essa letargia que V. Exa. cita. Quando V. Exa. fala da Coopanor, é

importante registrar que o governo está preocupado porque criou uma empresa

altamente deficitária. Depois vendeu a Copasa, que é a mãe da Coopanor. Agora

precisa resolver o problema. Como? Criando agência reguladora ou agência

homologadora das tarifas de água e de esgoto em Minas Gerais. Ficamos

assustados. Há momentos em que o Deputado quer partir para o enfrentamento, mas

parece que se abateu sobre esta Casa a velha frase e a ordem do ex-Governador

Hélio Garcia de que base de governo não discute, apenas vota. O Deputado sabe

que está errado, mas quer discutir. Esse projeto que estamos discutindo agora, a

respeito do qual o Deputado Jayro Lessa está falando, é altamente nocivo aos

interesses de Minas Gerais. Dizem que não se pode discutí-lo, pois veio ordem do

governo, e é imperativo votá-lo. O Deputado fica constrangido. É por isso que às

vezes sai do Plenário e não participa do processo.

Portanto, precisamos fazer algo. V. Exa. deixou muito clara a situação. O

Presidente da Assembleia tem de chamar as Lideranças e os partidos políticos e

saber o que está acontecendo. O cenário está esquisito mesmo. Aqui hoje só se vota

após um acordo muito bem-elaborado, porque não temos quórum para votar. Isso
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está ocorrendo durante todo este primeiro semestre.

V. Exa. está fazendo um discurso importante. V. Exa. sabe que fui um dos que

debateram essa questão enquanto todos estavam pensando que o governo ia

resolver o problema do Vale do Mucuri e do São Mateus criando a Coopanor. Como

se cria uma empresa deficitária? Quem pagará o déficit? Tinham de fazer política,

pois era período eleitoral. Agora está aí a questão da agência reguladora - aliás, não

é nem reguladora mais, Deputado Getúlio Neiva, mas homologadora. No momento

em que aprovarmos aqui a criação da agência e nomearmos seus gestores, haverá,

no mínimo, 40% de aumento da tarifa para tentar salvar a Coopanor.

Então, V. Exa. está fazendo um discurso bastante interessante e importante para o

momento que estamos vivendo, pois essa letargia, essa falta de motivação talvez

ocorra por causa dessa imposição excessiva do governo do Estado em relação às

ações do parlamentar.

O Deputado Getúlio Neiva - Obrigado, Deputado Antônio Júlio. Tento novamente

descobrir o que está acontecendo, por isso peço ao Deputado Jayro Lessa que me

esclareça. Estou meio estarrecido, não sei o que está acontecendo nesta Casa.

O Deputado Jayro Lessa (em aparte) - Deputado Getúlio Neiva, há um projeto nesta

Casa, o Projeto de Lei nº 2.771/2008, que trata da política florestal de Minas Gerais e

foi discutido por mais de um ano. E há 30 ou 40 dias fizeram uma reunião no

Plenário, presidida pelo Deputado Fábio Avelar, da qual participaram a Amda e outras

associações ambientais; de repente, surge um parecer dessa Comissão que será um

retrocesso para o Estado. Se as leis ambientais no Estado e no País já estão pedindo

tantas coisas boas que podiam acontecer em nosso país, esse relatório que está para

ser votado será uma catástrofe para todo o meio produtivo, seja o fazendeiro, seja o

da siderurgia, seja o da silvicultura seja qualquer outro meio agrícola. Hoje, somente

no Brasil, há aproximadamente 8.000.000m², sendo que apenas em 26% dessa área

se pode plantar. E nesses 26% dessa estradas, cidades, ruas e avenidas. Com esse

projeto que está em andamento para ser votado, estamos prestando um desserviço

ao governo de Minas Gerais. Sabemos que toda a base da Assembleia, não só a

base do governo, apoia o Governador Aécio Neves e seu secretariado. Porém, a

forma como esse projeto está sendo conduzido é inaceitável para um Deputado
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responsável, como se exige nesta Casa, que conhece e sabe que o governo do

Estado precisa melhorar no meio ambiente.

Peço seu apoio para que o Projeto nº 2.771/2008 não vá à frente enquanto não

houver discussão mais profunda entre os Deputados.

O Deputado Getúlio Neiva - Agradeço ao Deputado Jayro Lessa e digo que, ao

discutir, tentamos descobrir realmente o que está acontecendo neste Estado. Revelo

que estive em Itinga e me preocupei, pois há mais de 150 bocas de garimpo

fechadas. Está no Congresso Nacional uma lei que regulamenta as atividades do

garimpeiro. Aqui, em Minas Gerais, já trabalhei durante um período na Secretaria de

Minas e Energia, antiga Secretaria de Recursos Minerais, Hídricos e Energéticos, e

conseguimos modificar uma parte da legislação, que só permitia que o garimpeiro

trabalhasse em reserva garimpeira, e hoje se pode trabalhar em qualquer área do

Estado. Mas os órgãos de defesa do meio ambiente estão lá e o pessoal está

apavorado, todos recolhendo seus compressores, seus equipamentos, suas pás,

suas picaretas, porque estão impedindo que garimpeiros trabalhem. Ora, estamos

com problemas sérios com a Vigilância Sanitária, com as multas que se aplicam aos

pequenos produtores rurais, há algo errado nisso.

Sr. Presidente, sei que meu tempo já acabou, por isso encerrarei agora, mas

gostaria de colocar a minha preocupação. Há alguma coisa estranha no ar,

precisamos descobrir o que é.

* - Sem revisão do orador.

Questões de Ordem

O Deputado Jayro Lessa - Sr. Presidente, gostaria de pedir o encerramento da

reunião.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, realmente não estamos tendo quórum

para continuação dos nossos trabalhos, mesmo porque, como o Deputado Carlin

Moura falará, creio que ele merece ter quórum qualificado, pois sempre fala

sabiamente o que queremos ouvir. Acredito que seja até um desrespeito a quem vai

falar, pela ausência de Deputados, por isso sugiro a V. Exa. o encerramento, de

plano, da reunião.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a
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continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, a discussão,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.186/2009, uma vez que permaneceu em ordem do

dia por 6 reuniões; informa ao Plenário que, no decorrer da discussão, foram

apresentados ao projeto um substitutivo do Deputado Gilberto Abramo e outros, que

recebeu o nº 3, um do Deputado Weliton Prado, que recebeu o nº 4, e três do

Deputado Padre João, que receberam os nºs 5 a 7; quatorze emendas do Deputado

Gilberto Abramo e outros, que receberam os nºs 13 a 26, uma do Deputado Rômulo

Veneroso, que recebeu o nº 27, uma do Deputado Délio Malheiros, que recebeu o nº

28, vinte e uma do Deputado Weliton Prado, que receberam os nºs 29 a 49, cinco do

Deputado Padre João, que receberam os nºs 50 a 54, e uma do Deputado André

Quintão, que recebeu o nº 55; e que, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento

Interno, encaminha os substitutivos e as emendas com o projeto à Comissão de

Administração Pública, para parecer.

- O teor dos substitutivos e das emendas apresentados é o seguinte:

SUBSTITUTIVOS AO PROJETO DE LEI Nº 3.186/2009

SUBSTITUTIVO Nº 3

Estabelece normas relativas aos serviços de saneamento básico e cria a Agência

Reguladora de Saneamento Básico do Estado de Minas Gerais - Arsb-MG.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DO SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO

Art. 1º – Os serviços de saneamento básico serão prestados com a observância

das normas estabelecidas nesta lei.

Art. 2º – A prestação e a utilização dos serviços públicos de saneamento básico

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;
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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 saneamento básico:

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 diretas ou por instrumento adequado de divulgação 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 ARSB-MG
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Seção I

Da criação, da finalidade e das competências da Arsb-MG

Art. 4º – Fica criada a Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do

Estado de Minas Gerais – Arsb-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 Arsb-MG é

caracterizada pela autonomia administrativa, financeira, técnica e patrimonial e pela

estabilidade parcial dos mandatos de seus dirigentes.

Art. 5º – A Arsb-MG tem por finalidade fiscalizar e orientar a prestação e a

comercialização dos serviços públicos de saneamento básico, 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, mediante anuência deste;

II – por entidade da administração indireta estadual, em razão de contrato de

programa, contrato de concessão ou de permissão celebrados com o Município,

mediante anuência deste;

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 o consórcio, por meio de

convênio com a Arsb-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 Arsb-

MG:

I – supervisionar, controlar e avaliar as ações e atividades decorrentes do

cumprimento da legislação específica relativa ao saneamento básico;

II – fiscalizar a prestação dos serviços públicos de saneamento básico, incluídos os
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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;

IV – celebrar convênio com Municípios que tenham interesse em se sujeitar à

atuação da Arsb-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 saneamento básico;

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 Arsb-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 Arsb-MG poderá aplicar, sucessivamente, as seguintes penalidades:
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I – advertência;

II – multa no valor de até 25.000 Ufemgs (vinte e cinco mil) Unidades Fiscais do

Estado de Minas Gerais.

Art. 7° – São obrigações do prestador de serviços d e saneamento básico sujeito à

fiscalização da Arsb-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 Arsb-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 Arsb-MG, na forma e na periodicidade definidas pela entidade,

relatório das ocorrências das reclamações dos usuários e manter os respectivos

registros à disposição da Arsb-MG;

VII – cumprir as normas regulamentares emitidas pela Arsb-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 Arsb-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 Arsb-MG, de informações e de
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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, bem

como de todos os outros serviços de saneamento básico;

XII – propor à Arsb-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;

XIII – fiscalizar as instalações e as 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 Arsb-MG.

Seção II

Das tarifas

Art. 8º – O reajuste e a revisão das tarifas cobradas pelos prestadores sujeitos à

fiscalização e à regulação da Arsb-MG serão autorizados mediante resolução da

Arsb-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;
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c) as quotas de depreciação e amortização;

d) eventuais perdas financeiras;

III – a recuperação adequada do capital investido pelos prestadores de serviços,

respeitado o limite de 3% (três por cento) considerando o imobilizado líquido.

§ 2º – A autorização a que se refere o "caput" dependerá de manifestação da Arsb-

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 Arsb-MG terá o

prazo de cinco dias para publicar a resolução a que se refere o “caput”.

§ 4° – No prazo de até cinco dias úteis contados da  apresentação do pedido de

reajuste ou revisão a que se refere § 2º, a Arsb-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 Arsb-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 Arsb-MG

Art. 9º – Integram a estrutura da Arsb-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 Auditoria Setorial;

III – uma Assessoria de Comunicação;

IV – 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



____________________________________________________________________________
78

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.

§ 4º – A representação judicial e extrajudicial da Arsb-MG estará a cargo da

Advocacia Geral do Estado.

Art. 10 – A exoneração imotivada de dirigentes da Arsb-MG somente poderá ocorrer

nos doze meses iniciais dos respectivos mandatos.

§ 1º – Após o prazo a que se refere o "caput", os dirigentes da Arsb-MG somente

perderão o mandato em decorrência de renúncia, de condenação judicial transitada

em julgado, de decisão definitiva em processo administrativo disciplinar, de

descumprimento injustificado de Acordo de Resultados da autarquia ou por

deliberação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

§ 2º – Instaurado procedimento administrativo para apuração de irregularidades,

poderá o Governador do Estado, no interesse da administração, afastar o dirigente da

Arsb-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 Arsb-MG é vedado:

I – exercer atividade de direção político-partidária;

II – exercer atividade profissional, empresarial ou sindical em entidade sujeita à

regulação da Arsb-MG;

II – celebrar contrato de prestação de serviço, ou instrumento congênere, com

entidade sujeita à regulação da Arsb-MG;

III – deter participação societária em entidade sujeita à regulação da Arsb-MG;

IV – exercer cargo, emprego ou função em entidade sujeita à regulação da Arsb-

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 Arsb-MG;

II – utilizar em benefício próprio informações privilegiadas obtidas em decorrência

do cargo exercido.
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Seção IV

Do patrimônio e das receitas da Arsb-MG

Art. 13 – Constituem patrimônio da Arsb-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 Arsb-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;

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 Arsb-MG,

apurados administrativamente e não recolhidos no prazo estipulado, serão inscritos

em dívida ativa do Estado e servirão de título executivo para cobrança judicial, na

forma da lei.

Seção V

Dos servidores da Arsb-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 Arsb-MG.

Art. 16 – Fica acrescentado ao Quadro Geral de Cargos de Provimento em
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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 Arsb-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 Arsb-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. 17 – A Arsb-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 Arsb-MG, serão nomeados 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, após aprovação prévia da

Assembleia Legislativa nos termos da alínea “d”, inciso XXIII, do art. 62 da

Constituição do Estado.

Art. 20 – Os servidores das carreiras do Poder Executivo Estadual poderão ser

cedidos à Arsb-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
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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.

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 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 4.6.2009.

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 – ARSB-MG

V.34.1 - CARGOS EM COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

* - A tabela que contém os cargos em comissão da administração superior foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 4.6.2009.
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V.34.2 - QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO

GRUPO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO – DAI

* - A tabela que contém o quantitativo de cargos de provimento em comissão do

grupo de direção e assessoramento - DAI foi publicada no “Diário do Legislativo” de

4.6.2009.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.

Gilberto Abramo e outros.

SUBSTITUTIVO Nº 4

Cria a Agência Estadual de Saneamento Básico do Estado de Minas Gerais - Aesa-

MG - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPITULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Fica criada a Agência Estadual de Saneamento Básico do Estado de Minas

Gerais - Aesa-MG -, entidade de natureza autárquica especial, integrante da

administração pública indireta, com sede e foro no Município de Belo Horizonte e

prazo de duração indeterminado, destinada a criar mecanismos e instrumentos para a

regulação dos serviços de saneamento básico no Estado de Minas Gerais e assistir

os titulares dos serviços de saneamento básico, mediante delegação, nas funções de

regulação e fiscalização dos serviços delegados aos prestadores.

Art. 2º - A Agência de que trata esta lei é dotada de autonomia administrativa,

orçamentária e financeira.

CAPÍTULO II

DAS ATRIBUIÇÕES E DA COMPETÊNCIA

Art. 3º - É atribuição da Agência, além de outras previstas nesta lei, exercer com

independência o controle e a fiscalização dos serviços de saneamento básico

municipal, concedidos, permitidos, autorizados, contratados ou operados diretamente

pelo poder público municipal, visando à regularidade, à eficiência, à continuidade, à

segurança, à atualidade, à generalidade, à cortesia na sua prestação e à modicidade

das tarifas.

Art. 4º - A Aesa-MG, no desempenho de suas atividades, obedecerá aos princípios
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da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, celeridade, impessoalidade,

igualdade, devido processo legal, descentralização, publicidade, moralidade, boa-fé e

eficiência, observando-se os seguintes critérios e diretrizes:

I - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de

agentes e autoridades;

II - divulgação oficial dos atos administrativos;

III - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e

sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do

interesse público;

IV - mínima intervenção na atividade privada, admitidas as proibições, restrições e

interferências necessárias ao alcance dos objetivos da regulação;

V - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinem as suas

decisões;

VI - observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos usuários;

VII - coibição da ocorrência de discriminação no uso e acesso à água;

VIII - proteção ao consumidor no que respeita a preços, continuidade e qualidade

do fornecimento de energia;

IX - aplicação de metodologias que proporcionem a modicidade das tarifas;

X - asseguramento à sociedade de amplo acesso a informações sobre a prestação

dos serviços públicos e atividades da Agência, assim como a publicidade das

informações quanto à situação do serviço e aos critérios de determinação das tarifas.

XI - observância do princípio da universalidade dos serviços de saneamento,

assegurando o mais amplo atendimento das populações, sem a exclusão dos

indivíduos considerados de baixa renda e das áreas de baixa densidade populacional

Art. 5º - No exercício de suas atribuições, compete à Aesa-MG:

I - editar normas e fazer cumprir os instrumentos de regulação relacionados ao

serviços de saneamento básico, assim definidos na legislação pertinente;

II – exercer a fiscalização dos serviços de saneamento básico;

III - processar e julgar, na esfera administrativa, os pleitos que lhe sejam

submetidos;

IV - garantir a aplicação do princípio da universalidade no uso e acesso ao serviço;
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V - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação do serviço e

atendimento aos usuários;

VI - instalar mecanismo de recepção e apuração de queixas e reclamações dos

usuários, que deverão ser cientificados das providências tomadas, em prazo máximo

estabelecido no regulamento;

VII – suspender imediatamente a cobrança indevida, salvo se o prestador indicar

que o serviço foi contratado e comprovar que o valor é efetivamente devido;

VIII - adotar as medidas necessárias para defender os direitos dos usuários dos

serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário;

IX - receber as reclamações dos usuários e apurar aquelas que não tenham sido

resolvidas pelo prestador do serviço;

X - analisar e autorizar os reajustes e, quando for o caso, as revisões das tarifas e

demais contraprestações pecuniárias devidas pela prestação do serviço de

abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como a revisão dos demais

termos dos contratos que vierem a ser celebrados entre titular e prestador do serviço,

na forma prevista nos instrumentos de regulação;

XI - adotar as medidas que se fizerem necessárias para assegurar o equilíbrio

econômico e financeiro dos contratos e a modicidade tarifária, mediante mecanismos

que induzam à eficiência dos serviços e que permitam a apropriação social dos

ganhos de produtividade;

XII - recomendar ao titular a intervenção na prestação indireta do serviço, na forma

da legislação aplicável e do instrumento de regulação contratual, bem como adotar as

medidas necessárias à sua concretização;

XIII - recomendar ao titular a extinção da delegação da prestação do serviço e a

reversão dos bens vinculados, inclusive a sua imediata retomada, na forma da

legislação aplicável e do instrumento de regulação contratual, bem como adotar as

medidas necessárias à sua concretização;

XIV - propor as medidas de política do setor que considerar cabíveis;

XV - requisitar informações relativas ao serviço público delegado, quando for o

caso;

XVI - compor e deliberar, em esfera administrativa, quanto aos conflitos de
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interesses entre o titular do serviço, prestador do serviço e/ou usuários;

XVII - deliberar, na esfera administrativa, quanto à interpretação da legislação e das

normas regulamentares relativas ao serviço de abastecimento de água e

esgotamento sanitário;

XVIII - permitir o amplo acesso às informações sobre a prestação do serviço público

delegado e sobre suas próprias atividades, bem como manutenção atualizada em

sítio na rede mundial de computadores (internet);

XIX - fiscalizar a qualidade do serviço por meio de indicadores e procedimentos

amostrais;

XX - auxiliar o prestador do serviço no relacionamento com os demais prestadores

de serviços públicos, com as autoridades municipais, estaduais e federais, e com as

comunidades de usuários, buscando facilitar o atendimento dos objetivos da

prestação do serviço;

XXI - coibir a prestação clandestina dos serviços, aplicando as sanções cabíveis;

XXII - administrar os seus recursos financeiros, patrimoniais e de pessoal;

XXIII - prestar contas de sua administração ao Conselho Consultivo e aos órgãos

competentes;

XXIV - manter estrutura funcional e organizacional adequada para a regulação e a

fiscalização dos serviços de sua competência;

XXV - decidir quanto à celebração, alteração ou extinção de seus contratos, bem

como quanto à contratação, nomeação, exoneração e aplicação de sanções

disciplinares a seus servidores, realizando os procedimentos necessários, na forma

que dispuser a regulamentação;

XXVI - adquirir, administrar e alienar seus bens, nos termos da lei;

XXVII - formular sua proposta de orçamento, encaminhando-a ao Poder Executivo;

XXVIII - opinar sobre eventuais propostas de prorrogação de prazo dos

instrumentos de delegação do serviço de abastecimento de água e esgotamento

sanitário;

XXIX - prevenir e reprimir o abuso econômico, ressalvada a competência dos

órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência;

XXX - elaborar o seu regimento interno, estabelecendo procedimentos para a
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realização de audiências e consultas públicas, atendimento, encaminhamento e

resposta às reclamações, elaboração e aplicação de regras éticas, edição de

resoluções, instruções, decisões administrativas e respectivos procedimentos

recursais;

XXXI - aplicar as sanções legais, regulamentares e contratuais, nos casos de

infração, em conformidade com as normas previstas nos instrumentos de regulação;

XXXII - estabelecer, subsidiariamente, padrões e normas para a execução do

serviços de saneamento básico para o atendimento ao usuário;

XXXIII - participar da elaboração e supervisionar a implementação da Política

Estadual de Saneamento Básico e do Plano Estadual de Saneamento Básico,

observando-se as políticas e diretrizes da gestão integrada de recursos hídricos, no

âmbito das bacias hidrográficas, as de saúde pública e as de meio ambiente;

XXXIX - receber, apurar e encaminhar reclamações dos usuários do serviço

regulado, os quais deverão ser cientificados, em até cinco dias, das providências

tomadas;

§ 1º - Para o cumprimento do disposto no inciso XXIX deste artigo, a resposta da

Aesa-MG ao usuário deverá ser clara e objetiva, abordando todos os pontos da

reclamação.

§ 2º - Quando a reclamação versar sobre cobrança indevida, esta deverá ser

suspensa imediatamente, salvo se o prestador indicar que o serviço foi contratado e

comprovar que o valor é efetivamente devido.

§ 3º - O exercício das atividades de regulação e controle da prestação dos serviços

far-se-á segundo os dispositivos desta lei e dos seus regulamentos, das demais

normas legais pertinentes, bem como dos contratos e demais instrumentos de

delegação.

§ 4º - Para o exercício de suas atribuições, poderá a Agência valer-se de meios

próprios e, ainda, obedecida a legislação, celebrar contratos de direito público ou

convênios com outros entes administrativos, mesmo de outras esferas federativas, e

com organismos internacionais de cooperação.

§ 5º - A Agência poderá exercer as funções de regulação e fiscalização de serviços

públicos de água e esgoto de titularidade de outros entes da Federação, que lhe
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sejam delegadas mediante legislação específica e convênio.

Art. 6º - Toda decisão tomada no âmbito da Aesa-MG deverá ser baseada em

processo administrativo devidamente instaurado e instruído, sendo vedada a

tramitação de qualquer documento ou expediente que não tenha sido objeto de

autuação.

§ 1º - Todos os atos praticados pela Aesa-MG são públicos e serão disponibilizados

na internet, salvo se protegidos por dever de confidencialidade ou sigilo.

§ 2º - Previamente à edição de quaisquer regulamentos e à aprovação de diretrizes,

níveis, estruturas e revisões tarifárias, bem como nos demais casos definidos no

regimento interno, a Aesa-MG promoverá consultas públicas e audiências públicas

presenciais.

§ 3º - A consulta pública será divulgada pela Imprensa Oficial e na página da Aesa-

MG na internet.

§ 4º - O prazo entre a efetiva disponibilização dos documentos indispensáveis à

consulta pública e a instalação dessa consulta não será inferior a 15 (quinze) dias.

§ 5º - A cada consulta pública será elaborado e publicado relatório circunstanciado.

§ 6º - Após a consulta pública e antes da tomada de decisão, a Aesa-MG realizará

audiência pública para debates, cuja data, hora, local e objeto serão divulgados com

antecedência mínima de 10 (dez) dias, pela Imprensa Oficial e na página da Aesa-

MG na internet.

§ 7º - A audiência pública será convocada e realizada pela Diretoria da Aesa-MG,

na forma do regimento interno.

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 7º - Compõem a estrutura da Agência Estadual de Saneamento Básico do

Estado de Minas Gerais - Aesa:

I - uma Diretoria Colegiada, composta por cinco membros, nomeados pelo

Governador do Estado, com mandatos não coincidentes de quatro anos, admitida

uma única recondução;

II - uma Procuradoria;

III - uma Auditoria Setorial;
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IV - uma Assessoria de Comunicação;

V - uma Ouvidoria;

VI - um Conselho de Consumidores.

§ 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, após aprovação

prévia da Assembleia Legislativa, nomeados pelo Governador do Estado, nos termos

da Constituição do Estado, observado o seguinte:

I - o Governador do Estado indicará 3 (três) integrantes;

II - os Municípios, por sua associação representativa, indicarão 2 (dois)

representantes do Poder Concedente.

§ 3º - Os diretores deverão ter formação de nível superior, notório conhecimento em

regulação dos usos de recursos hídricos e de serviços públicos, reputação ilibada e

comprovada experiência profissional.

§ 4º - O Governador do Estado nomeará um Diretor-Geral, com mandato de quatro

anos, escolhido entre os membros da Diretoria Colegiada.

§ 5º - A Diretoria Colegiada será formada pela Diretoria de Relações Institucionais

com os Municípios e pela Diretoria de Direitos e Deveres dos Usuários.

CAPÍTULO IV

DO CONSELHO DE CONSUMIDORES

Art. 8º - O Conselho de Consumidores é o órgão de participação institucionalizada

da sociedade no processo de regulação, fiscalização e controle social dos serviços de

saneamento básico e será formado com a participação paritária de representantes:

I - dos usuários dos serviços de saneamento básico, por meio da sociedade civil

organizada com atuação em todo o Estado, divididos nas seguintes classes:

a) residencial;

b) industrial;

c) comercial;

II - dos órgãos públicos relacionados à prestação e fiscalização dos serviços de

saneamento básico, dentre os quais:
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a) Órgão de Defesa do Consumidor do Estado;

b) Assembleia Legislativa de Minas Gerais;

c) Secretarias de Estado, cujas atividades se relacionem com saneamento, saúde

pública, meio ambiente, o planejamento estratégico e a gestão financeira do Estado;

d) Municípios diferenciados, no que se refere a aspectos de atendimento,

indicadores de saúde pública, condições sócio-econômicas e ambientais eleito dentre

seus pares, conforme estabelecido no regimento interno;

e) prestadores de serviços públicos de saneamento básico.

§ 1º - Os membros do Conselho de Consumidores terão mandato de três anos,

permitida uma única recondução.

§ 2º - Os membros do Conselho de Consumidores serão nomeados por ato do

Diretor-Geral da Arsae-MG, a partir da indicação de cada ente representado.

Capítulo V

DA OUVIDORIA

Art. 9º - A Ouvidoria é o órgão encarregado de receber as reclamações, críticas ou

sugestões dos usuários dos serviços públicos de saneamento básico, dando-lhes

adequado encaminhamento.

Parágrafo Único - Fica criado o cargo em comissão de Ouvidor da AESA-MG, a ser

nomeado pelo Diretor Geral.

Art. 10 - A Ouvidoria terá a sua organização, funcionamento e atribuições definidas

no Regimento Interno da Agência.

CAPÍTULO IV

DAS TARIFAS

Art. 11 - O reajuste e a revisão das tarifas cobradas pelos prestadores sujeitos à

fiscalização e à regulação da Aesa-MG serão definidos por resolução e objetivarão

assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do ajuste e a modicidade das tarifas,

observada, em todos os casos, a publicidade dos novos valores e a obrigatoriedade

de serem ouvidos os agentes titulares dos serviços, os usuários e os prestadores de

serviço.

§ 1º - As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições da

prestação dos serviços e das tarifas praticadas e poderão ser:
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I - periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os

usuários e a reavaliação das condições de mercado;

II - extraordinárias, quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no

contrato, fora do controle do prestador dos serviços, que alterem o seu equilíbrio

econômico-financeiro.

§ 2º - Os reajustes de tarifas de serviços públicos de saneamento básico serão

realizados observando-se o intervalo mínimo de doze meses, de acordo com as

normas legais, regulamentares e contratuais.

§ 3º - Nos exercícios em que se publicar revisão ordinária de tarifas não serão

praticados reajustes.

§ 4º - O reajuste e as revisões tarifárias objetivarão assegurar o equilíbrio

econômico-financeiro do ajuste e a modicidade das tarifas.

§ 5º - As tarifas serão fixadas de forma clara e objetiva, devendo os reajustes e as

revisões serem tornados públicos com antecedência mínima de trinta dias de sua

aplicação.

§ 6º - A resolução a que se refere o “caput” será aprovada após:

I - divulgação na internet dos estudos que fundamentarem o reajuste ou a revisão

ordinária, periódica e extraordinária, com a exposição clara e objetiva da necessidade

de se atualizar as expressões monetárias das diversas parcelas de valor que

compõem a tarifa ou de se distribuir os ganhos de produtividade com os usuários;

II - realização de consulta pública e audiências públicas municipais ou regionais,

ouvindo os Municípios (titulares dos serviços), usuários e prestadores dos serviços,

na forma como dispuser o Regimento Interno.

§ 7º - O interstício entre a divulgação dos estudos a que se refere o inciso I do § 6º

e a realização da primeira audiência pública não poderá ser inferior a trinta dias.

§ 8º - As revisões ordinárias de tarifas ocorrerão a cada cinco anos.

§ 9º - Nos exercícios em que se publicar revisão ordinária de tarifas não serão

praticados reajustes.

§ 10 - Os valores relativos ao tratamento de esgoto só serão incluídos na tarifa dos

serviços de esgotamento sanitário após a conclusão das obras e início de operação

do sistema de tratamento, resultando na efetiva prestação do serviço.
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CAPÍTULO VII

DAS RECEITAS, DO REGIME FINANCEIRO E DO PATRIMÔNIO

Art. 12 - O Poder Executivo Estadual custeará as despesas da Aesa-MG relativas a

manutenção, serviços e investimentos, bem como os custos de fiscalização e

regulação, objeto da presente lei.

Art. 13 - Constituem receitas da Agência:

I - as dotações consignadas no orçamento do Estado;

II - outras receitas.

§ 1º - Todos os recursos mencionados no “caput” deverão ser creditados

diretamente à Agência para a sua direta gestão orçamentária e financeira.

§ 2º - Os valores pertencentes à Aesa-MG, uma vez apurados administrativamente

e não pagos no prazo estipulado, serão inscritos na dívida ativa da própria Agência.

§ 3º - A inscrição na dívida ativa da Agência servirá de título executivo para

cobrança administrativa ou judicial.

Art. 14 - O Diretor-Geral da Aesa-MG submeterá, anualmente, ao Poder Executivo

Estadual sua previsão de receitas e despesas para o exercício seguinte, visando a

sua incorporação na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo Único - As propostas orçamentárias deverão ser acompanhadas do

planejamento plurianual das receitas e despesas, visando o seu equilíbrio

orçamentário e financeiro nos quatro anos subsequentes.

Art. 15 - As dotações orçamentárias da Agência e sua programação orçamentária e

financeira de execução deverão observar os limites legais para movimentação e

empenho.

Art. 16 - Observadas as normas legais do regime financeiro das autarquias, os

recursos serão administrados diretamente pela Agência através de contas bancárias

movimentadas pela assinatura conjunta do Superintendente-Geral e do

Superintendente Administrativo-Financeiro.

Art. 17 - Constituem patrimônio da Aesa-MG os bens e direitos de sua propriedade,

os que lhe forem conferidos ou os que venha a adquirir ou incorporar.

CAPÍTULO VIII

DOS RECURSOS HUMANOS
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Art. 18 - Para o desempenho de suas atividades, a Aesa-MG poderá requisitar ou

receber mediante cessão, através de convênio, servidores efetivos do Estado ou de

outras esferas de governo.

Art. 19 - O pessoal admitido será regido pela CLT e vinculado ao Regime Geral de

Previdência Social.

Art. 20 - A Aesa-MG, poderá contratar especialistas para executar trabalhos nas

áreas temática, ambiental, econômica e jurídica, por projetos ou prazos limitados,

observada a legislação aplicável.

CAPÍTULO IX

DA ATIVIDADE NORMATIVA

Art. 21 - Os atos da Agência deverão ser sempre acompanhados da exposição

formal dos motivos que os justifiquem.

Art. 22 - Os atos normativos somente produzirão efeito após a sua publicação na

Imprensa Oficial e, aqueles de alcance particular, após a correspondente notificação.

Art. 23 - Todos os atos de regulação administrativa devem ser editados por meio de

atos administrativos normativos da Agência.

CAPÍTULO X

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Art. 24 - Os prestadores de serviços regulados pela Aesa-MG que venham a

incorrer em alguma infração às leis, aos regulamentos, aos contratos e a outras

normas aplicáveis, ou, ainda, que não cumpram adequadamente as ordens,

instruções e resoluções da Agência, sujeitam-se às sanções previstas nesta lei, na

Lei nº 8.987, de 95, na Lei nº 9.074, de 95, na Lei nº 8.666, de 93 e nos instrumentos

de delegação e outorga dos serviços regulados.

Art. 25 - A inobservância desta lei ou das demais normas aplicáveis, bem como dos

deveres decorrentes dos instrumentos de outorga dos serviços sujeitará os infratores

às seguintes sanções aplicáveis pela Agência, sem prejuízo das de natureza civil e

penal:

I - multa;

II - caducidade;

III - declaração de inidoneidade.
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Parágrafo único - As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente.

Art. 26 - À concessionária ou delegatária do serviço de abastecimento de água e

esgotamento sanitário é vedado, pelo prazo de cinco anos, contados da assinatura do

contrato de concessão, admitir em seus quadros ou, de qualquer forma, contratar,

ainda que indiretamente, qualquer pessoa que tenha ocupado cargo eletivo, de

direção, assessoramento ou provimento comissionado junto ao poder concedente.

Parágrafo único - O descumprimento da proibição prevista no “caput” sujeita a

concessionária à pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por admissão,

por mês, imediatamente quando identificada, enquanto durar a contratação ilegal.

Art. 27 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo legal, a ser

realizado nos termos desta lei e dos demais instrumentos de regulação pertinentes.

CAPÍTULO XI

DAS ENTIDADES REGULADAS

Art. 28 - Incumbe às prestadoras reguladas:

I - prestar serviço adequado, nos termos desta lei complementar e das normas

técnicas aplicáveis, respeitando-se a Política Estadual de Saneamento, bem como os

contratos ou convênios;

II - manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à prestação do

serviço regulado, bem como os registros contábeis correspondentes;

III - prestar contas da gestão técnica, administrativa e financeira do serviço regulado

à Aesa, ao poder concedente e aos usuários, nos termos definidos no contrato ou no

convênio;

IV - cumprir e fazer cumprir as normas e cláusulas pertinentes ao serviço regulado;

V - permitir, aos encarregados do controle e fiscalização, livre acesso, em qualquer

época, às obras, aos equipamentos e às instalações integrantes do serviço, bem

como a seus registros contábeis e demais documentos ligados a sua prestação;

VI - captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do

serviço e obedecer aos princípios e normas referentes à cobrança das tarifas, nos

termos e condições dos atos do poder concedente e da Aesa;

VII - zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, bem como

segurá-los adequadamente;
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VIII - estabelecer benefício da tarifa social para famílias de baixa renda usuárias

dos serviços de saneamento básico que residam em localidades com Índice de

Desenvolvimento Humano - IDH - inferior à média do Estado;

IX - é vedada a inscrição do nome de consumidor em cadastro de restrição ao

crédito em decorrência de atraso no pagamento da conta de consumo;

X - manter sistema de contabilidade gerencial, de custos e contabilidade geral,

auditados anualmente, por empresa de auditoria independente, devidamente

habilitada, que demonstre os custos utilizados na fixação da tarifa, bem como a

estrutura tarifária completa dos serviços de saneamento básico e o histórico de

inadimplência dos usuários por categoria.

CAPÍTULO XII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 29 - É assegurado a qualquer pessoa o direito de peticionar ou de recorrer

contra ato de membro da Aesa-MG, devendo a decisão a respeito da petição ou do

recurso ser proferida em até trinta dias, prorrogáveis por igual período,

justificadamente.

Art. 30 - A Agência diligenciará para resolver, na esfera administrativa, divergências

e conflitos que vierem a surgir entre prestador do serviço, poder concedente ou titular

do serviço e/ou usuários.

Parágrafo único - Ato normativo da Agência disporá sobre os procedimentos a

serem adotados para a solução de divergências e conflitos entre prestador de serviço,

poder concedente e/ou usuários.

Art. 31 - A Advocacia-Geral do Estado representará a Agência RMBH nos

processos judiciais em que esta for parte ou interessada até a implantação de sua

Procuradoria Jurídica, que atuará segundo as diretrizes técnicas do Advogado-Geral.

Art. 32 - A Aesa-MG somente poderá iniciar processos de revisão tarifária ou

autorizar reajustes após a elaboração, pelo Estado, da Política Estadual de

Saneamento Básico e do Plano Estadual de Saneamento Básico, nos termos da Lei

Federal nº 11.445, de 2007.

§ 1º - O Plano Estadual de Saneamento Básico estabelecerá as metas de

implantação, expansão e melhoria a serem impostas como obrigações do contratado
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no contrato de outorga da prestação do serviço, observado o respectivo cronograma

de investimentos.

§ 2º - O referido plano deverá ter por base estudo que demonstre a viabilidade

técnica e econômico-financeira de seu cumprimento e será revisto a cada quatro

anos.

§ 3º - O Plano Estadual de Saneamento Básico poderá ser regionalizado sempre

que estiver envolvida prestação de serviços em diversas localidades, nos termos do

Capítulo III da Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007.

§ 4º - O Estado dará apoio aos Municípios no planejamento e na elaboração de

seus Planos de Metas de Saneamento, que deverão observar as diretrizes da

legislação nacional e estadual para o saneamento básico.

Art. 33 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.

Weliton Prado

SUBSTITUTIVO Nº 5

Estabelece normas relativas aos serviços de saneamento básico e cria o Instituto

de Regulação dos Serviços Públicos de Saneamento Básico do Estado de Minas

Gerais – Irsab.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DO SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO

Art. 1º – Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com a

observância das normas estabelecidas nesta lei.

Art. 2º – A prestação e a utilização dos serviços públicos de saneamento básico

obedecerão aos seguintes princípios e diretrizes:

I – ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao

saneamento básico;

II – integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e

componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando à

população o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a

eficácia das ações e dos resultados;
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III – adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades

locais e regionais;

IV – transparência das ações;

VI – controle social enquanto conjunto de mecanismos e procedimentos que

garantem à sociedade informações, representações técnicas e participações nos

processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados

com os serviços públicos de saneamento básico;

VII – integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos

hídricos;

VIII – eficiência e sustentabilidade econômica;

IX – utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de

pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas;

X – atendimento das necessidades da população e promoção do seu bem-estar;

XI – preservação da saúde pública e do meio ambiente, especialmente os recursos

hídricos;

XII – viabilização do desenvolvimento social e econômico;

XIII – estímulo ao uso racional dos recursos disponíveis;

XIV – garantia da modicidade das tarifas e do equilíbrio econômico-financeiro dos

contratos de concessão e permissão;

XV – manutenção em condições adequadas, pelo usuário, dos equipamentos dos

serviços instalados em domicílio ou estabelecimento;

XVI – controle do desperdício na utilização da água;

XVII – responsabilização por danos causados ao sistema de saneamento básico e

aos recursos hídricos.

Art. 3º – São direitos dos usuários de serviços públicos de saneamento básico:

I – receber os serviços conforme as condições e os padrões estabelecidos nas

normas aplicáveis;

II – prévio conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que

podem estar sujeitos;

III – acesso a manual de prestação do serviço e de atendimento ao usuário,

elaborado pelo prestador e aprovado pela respectiva entidade de regulação;
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IV – acesso a relatório periódico sobre a qualidade da prestação dos serviços;

V – obter do prestador dos serviços:

a) a ligação do seu domicílio ou estabelecimento às redes de água ou de esgoto

disponíveis;

b) informações detalhadas relativas às suas contas dos 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 das

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 das alterações previstos e das medidas mitigadoras

adotadas;

VI – 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

DO IRSAB

Seção I

Da criação, da finalidade e das competências da Irsab

Art. 4º – Fica criado o Instituto de Regulação dos Serviços Públicos de Saneamento

Básico do Estado de Minas Gerais –- Irsab –, 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 ao Irsab é

caracterizada pela autonomia administrativa, financeira, técnica e patrimonial e pela

estabilidade parcial dos mandatos de seus dirigentes.

Art. 5º – O Irsab tem por finalidade fiscalizar e orientar a prestação e a

comercialização dos serviços públicos de saneamento básico, bem como editar
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normas técnicas, econômicas e sociais para a sua regulação, por meio de convênio

ou contrato de programa com Município ou consórcio de Municípios, em que estejam

expressos os limites, a abrangência e a forma de atuação das atividades de

fiscalização e regulação delegadas.

Parágrafo único – o convênio poderá ser formalizado para um ou mais serviços

públicos de saneamento básico.

Art. 6º – Compete ao Irsab, preservadas as competências e prerrogativas

municipais:

I – supervisionar, controlar e avaliar as ações e atividades decorrentes do

cumprimento da legislação específica relativa à prestação de serviço de saneamento

básico;

II – fiscalizar a prestação e a qualidade dos serviços públicos de saneamento

básico, 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;

IV – celebrar convênio com Municípios que tenham interesse em delegar a

fiscalização e a regulação de serviços de saneamento ao Irsab;

V – estabelecer o regime tarifário, de forma a garantir a modicidade das tarifas e o

equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços;

VI – estabelecer a sistemática de reajustes e de revisões de taxas e tarifas;

VII – atender às reclamações dos usuários, citando e solicitando informações e

providências do prestador dos serviços, bem como acompanhando e comunicando as

soluções adotadas;

VII – regulamentar e facilitar a utilização de mecanismos de controle social nas

atividades de planejamento, regulação e fiscalização dos serviços;

VIII – recomendar aos Municípios ou aos consórcios públicos a intervenção e a
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retomada de serviços concedidos, a fim de garantir a continuidade e a regularidade

dos serviços, na forma da lei e dos instrumentos de delegação;

IX – analisar os custos e o desempenho econômico-financeiro da prestação dos

serviços;

X – mediar conflitos de interesse entre concessionários e concedentes e entre

usuários e prestadores de serviço;

XI – incentivar a formação de consórcios municipais de saneamento básico e a

integração de Municípios da mesma bacia hidrográfica, em consonância com a

política estadual de recursos hídricos;

XII – assessorar e auxiliar a elaboração dos planos municipais e regionais de

saneamento básico;

XII – auxiliar a elaboração e apreciar, previamente à sua publicação e assinatura,

os editais e instrumentos de delegação de serviços de saneamento básico pelos

Municípios e pelos consórcios públicos que o solicitarem;

XIV – participar da elaboração e supervisionar a implementação da Política

Estadual de Saneamento Básico e do Plano Estadual de Saneamento Básico;

XV – elaborar estudos para subsidiar a aplicação de recursos financeiros do Estado

em obras e serviços de saneamento básico;

XVI – 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 e manter atualizados os sistemas de informação

sobre os serviços regulados;

XVII – aplicar sanções e penalidades ao prestador do serviço, quando, sem motivo

justificado, houver descumprimento das diretrizes técnicas e econômicas expedidas

pelo Irsab;

XVIII – 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;

XIX – articular-se, também por meio de comitês conjuntos, com órgãos e entidades

competentes em matéria de recursos hídricos, meio ambiente, saúde pública,

desenvolvimento urbano, defesa do consumidor e defesa da concorrência,
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objetivando o intercâmbio eficiente de informações e o melhor desempenho de seus

fins;

XX – elaborar e aprovar seu regimento interno;

XXI – administrar o quadro de pessoal, o patrimônio material e os recursos

financeiros da entidade;

XXII – arrecadar e aplicar suas receitas, inclusive a taxa de regulação, controle e

fiscalização e a retribuição relativa às suas atividades;

XXIII – contratar, observada a legislação aplicável, serviços técnicos

especializados, neles incluídas a perícia e a auditoria, aprovando, em cada caso, a

remuneração e as demais despesas;

XXIV – divulgar anualmente relatório detalhado das atividades realizadas, indicando

os objetivos e resultados alcançados;

XXV – prestar contas anualmente à Assembleia Legislativa em audiência pública

específica, das suas atividades, incluindo demonstração quanto à eficácia e à

efetividade de suas ações, custos e produtividade.

§ 1º – Para o cumprimento do disposto no inciso XIII do “caput” deste artigo, o Irsab

poderá aplicar, sucessivamente, na forma de regulamento, as seguintes penalidades:

I – advertência;

II – multa no valor de 25.000 (vinte e cinco mil) a 100.000 (cem mil) Unidades

Fiscais do Estado de Minas Gerais - Ufemgs.

§ 2º – No estrito cumprimento de suas funções, ficam os agentes do Irsab

autorizados a acessar as instalações integrantes dos serviços e os dados técnicos,

econômicos, contábeis e financeiros dos entes regulados, entre outros que se

entendam relevantes para o exercício de suas competências.

§ 3º – No caso da fiscalização e da regulação exercida por delegação de consórcio

público, o Irsab deverá garantir a todos os Municípios integrantes do consórcio o

conhecimento das demonstrações contábeis individualizadas de que trata o art. 18 da

Lei Federal n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007, ass im como as referentes ao conjunto

dos Municípios consorciados.

Art. 7º – O Irsab promoverá consultas públicas previamente à edição de quaisquer

regulamentos e à aprovação de diretrizes, níveis, estruturas e revisões tarifárias, bem
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como nos demais casos definidos no regimento interno.

§ 1º – O prazo entre a efetiva disponibilização dos documentos indispensáveis à

consulta pública e a instalação desta não será inferior a quinze dias.

§ 2º – A cada consulta pública será elaborado e publicado relatório circunstanciado.

Art. 8º – Antes da tomada de decisão em matéria relevante, o Irsab deverá realizar

audiência pública para debates, cuja data, hora, local e objeto serão divulgados com

antecedência mínima de dez dias.

Art. 9° – São obrigações do prestador de serviços d e saneamento básico sujeito à

fiscalização do Irsab :

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 ao Irsab o Plano de Exploração dos Serviços, definindo as

estratégias de operação, a previsão das expansões e os recursos previstos para

investimento, em consonância com os planos de saneamento editados pelos titulares

dos serviços delegados;

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 ao Irsab, na forma e na periodicidade definidas pela entidade,

relatório das ocorrências das reclamações dos usuários e manter os respectivos

registros à disposição do Irsab;

VII – cumprir as normas regulamentares emitidas pelo Irsab, também 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 das disposições legais, regulamentares e contratuais aplicáveis;



____________________________________________________________________________
102

IX – publicar, com a periodicidade e na forma definidas pelo Irsab, 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 Irsab, de informações e de

esclarecimentos sobre aspectos relacionados com a prestação dos serviços;

XI – promover as medidas necessárias para a ligação dos domicílios e dos

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 ao Irsab e ao poder concedente mudanças e ajustes no Plano de

Exploração dos Serviços, com base na experiência de operação dos sistemas e nas

tendências verificadas nas expansões 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.

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 do Irsab, que zelará pela sua compatibilidade com os

planos de saneamento previstos no art. 19 da Lei Federal n° 11.445, de 5 de janeiro

de 2007.

Seção II

Das tarifas

Art. 10 – Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade

econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante a instituição das

tarifas, dos preços públicos e das taxas para os serviços de saneamento básico, e

observará as seguintes diretrizes:

I – prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas com a saúde

pública;

II – ampliação do acesso dos cidadãos e das localidades de baixa renda aos

serviços;
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III – geração dos recursos necessários para realização dos investimentos,

objetivando o cumprimento das metas e dos objetivos do serviço;

IV – inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos;

V – recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de

eficiência;

VI – remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços;

VII – estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com os

níveis exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação dos serviços;

VIII – incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços.

Parágrafo único – Poderão ser adotados subsídios tarifários e não tarifários para os

usuários e as localidades que não tenham capacidade de pagamento ou escala

econômica suficiente para cobrir o custo integral dos serviços, desde que haja acordo

entre o prestador de serviço e os Municípios envolvidos, expresso nos instrumentos

de delegação.

Art. 11 – A estrutura de remuneração e cobrança dos serviços públicos de

saneamento básico poderá levar em consideração os seguintes fatores:

I – categorias de usuários, distribuídas por faixas ou quantidades crescentes de

utilização ou de consumo;

II – padrões de uso ou de qualidade requeridos;

III – quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço, visando à garantia

de objetivos sociais, como a preservação da saúde pública, o adequado atendimento

dos usuários de menor renda e a proteção do meio ambiente;

IV – custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em quantidade e

qualidade adequadas;

V – ciclos significativos de aumento da demanda dos serviços, em períodos

distintos;

VI – capacidade de pagamento dos consumidores.

Art. 12 – Os subsídios necessários ao atendimento de usuários e localidades de

baixa renda serão, dependendo das características dos beneficiários e da origem dos

recursos:

I – diretos, quando destinados a usuários determinados, ou indiretos, quando
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destinados ao prestador dos serviços;

II – tarifários, quando integrarem a estrutura tarifária, ou fiscais, quando decorrerem

da alocação de recursos orçamentários, mesmo por meio de subvenções;

III – internos a cada titular ou entre localidades, nas hipóteses de gestão associada

e de prestação regional.

Art. 13 – As taxas ou as tarifas decorrentes da prestação de serviço público de

limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos devem levar em conta a

adequada destinação dos resíduos coletados e poderão considerar:

I – o nível de renda da população da área atendida;

II – as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas;

III – o peso ou o volume médio coletado por habitante ou por domicílio.

Art. 14 – A cobrança pela prestação do serviço público de drenagem e manejo de

águas pluviais urbanas deve levar em conta, em cada lote urbano, os percentuais de

impermeabilização e a existência de dispositivos de amortecimento ou de retenção de

água de chuva, bem como poderá considerar:

I – o nível de renda da população da área atendida;

II – as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas.

Art. 15 – Os reajustes de tarifas de serviços públicos de saneamento básico serão

realizados observando-se o intervalo mínimo de doze meses, de acordo com as

normas legais, regulamentares e contratuais.

Art. 16 – As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições da

prestação dos serviços e das tarifas praticadas e poderão ser:

I – periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os

usuários e a reavaliação das condições de mercado;

II – extraordinárias, quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no

contrato, fora do controle do prestador dos serviços, que alterem o seu equilíbrio

econômico-financeiro.

§ 1º – As revisões tarifárias terão suas pautas definidas pelo Irsab, ouvidos os

titulares, os usuários e os prestadores dos serviços.

§ 2º – Poderão ser estabelecidos mecanismos tarifários de indução à eficiência,

inclusive fatores de produtividade, assim como de antecipação de metas de expansão
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e qualidade dos serviços.

§ 3º – Os fatores de produtividade poderão ser definidos com base em indicadores

de outras empresas do setor.

§ 4º – A entidade de regulação poderá autorizar o prestador de serviços a repassar

aos usuários custos e encargos tributários não previstos originalmente e por ele não

administrados, nos termos da Lei no 8.987, de 13 de  fevereiro de 1995.

Art. 17 – As tarifas serão fixadas de forma clara e objetiva, devendo os reajustes e

as revisões serem tornados públicos com antecedência mínima de trinta dias com

relação à sua aplicação.

Parágrafo único – A fatura a ser entregue ao usuário final deverá obedecer a

modelo estabelecido pela entidade reguladora, que definirá os itens e custos que

deverão estar explicitados.

Art. 18 – Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes

hipóteses:

I – situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens;

II – necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer

natureza nos sistemas;

III – negativa do usuário em permitir a instalação de dispositivo de leitura de água

consumida, após ter sido previamente notificado a respeito;

IV – manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor ou outra instalação do

prestador, por parte do usuário.

§ 1º – As interrupções programadas serão previamente comunicadas ao regulador

e aos usuários.

§ 2º – A suspensão dos serviços prevista no inciso III do “caput” deste artigo será

precedida de prévio aviso ao usuário, não inferior a trinta dias da data prevista para a

suspensão.

Art. 19 – Desde que previsto nas normas de regulação, grandes usuários poderão

negociar suas tarifas com o prestador dos serviços, mediante contrato específico,

ouvido previamente o regulador.

Art. 20 – O reajuste e a revisão das tarifas cobradas pelos prestadores sujeitos à

fiscalização e à regulação do Irsab serão autorizados mediante resolução do Irsab,
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segundo o disposto em seu regimento interno que estabelecerá:

I – Realização de consulta e audiência pública;

II – previsão de prazo para recurso do titular, dos usuários e do prestador.

III – a publicidade dos novos valores.

Seção III

Da estrutura orgânica do Irsab

Art. 21 – Integram a estrutura do Irsab:

I – Conselho de Administração;

II – uma Diretoria Colegiada, composta por três membros, nomeados pelo

Governador do Estado, com mandatos não coincidentes de quatro anos, admitida

uma única recondução;

III – uma Procuradoria;

IV – uma Auditoria Setorial;

V – uma Assessoria de Comunicação;

VI – uma Ouvidoria;

VII – uma Superintendência de Regulação de Qualidade;

VIII – uma Superintendência de Regulação Econômica.

Art. 22 – O Conselho de Administração será composto de sete membros, intitulados

Conselheiros, com as seguintes origens:

a – um membro representante do governo do Estado;

b – dois representantes dos governos municipais conveniados com a agência;

c – dois representantes dos usuários dos serviços de saneamento;

d – um representante dos prestadores de serviço público de saneamento.

§ 1º – A atuação no âmbito do Conselho de Administração do Irsab não enseja

nenhuma remuneração para seus membros, e os trabalhos nele desenvolvidos são

considerados de relevante interesse público.

§ 2º – Compete ao Conselho de Administração do Irsab:

I – estabelecer as normas gerais de administração da autarquia;

II – aprovar:

a) os planos e programas gerais de trabalho da autarquia;

b) a proposta orçamentária anual e plurianual;
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c) o relatório anual de atividades e a prestação de contas; e

d) as propostas de alteração no Quadro de Pessoal da autarquia;

III – autorizar aquisição, alienação e oneração de bem imóvel da autarquia;

IV – decidir, em grau de recurso, contra ato do Diretor-Geral; e

V – aprovar o seu regimento interno.

§ 3º – As demais disposições relativas ao funcionamento do Conselho de

Administração do Irsab serão fixadas em seu regimento interno.

Art. 23 – A Diretoria Colegiada será composta de três cidadãos de ilibada reputação

com experiência profissional comprovada em área relacionada com o objetivos da

Agência e notórios conhecimentos em área técnica pertinente.

§ 1º – Um dos integrantes da Diretoria Colegiada será nomeado pelo Governador

do Estado após eleição pela maioria absoluta dos municípios que tenham delegado a

fiscalização e regulação de serviços de saneamento básico ao Irsab.

§ 2º – Dois dos 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 mandato dos Diretores é de quatro anos, não coincidentes, admitida uma

recondução.

§ 4º – Na hipótese de vacância, o novo Diretor cumprirá o período remanescente do

mandato.

§ 5º – O regimento interno do Irsab disciplinará a substituição dos Diretores em

seus impedimentos, bem como durante a vacância.

Art. 24 – A Diretoria exercerá suas competências de forma colegiada, deliberando

sempre por maioria absoluta, nos termos do regimento interno.

§ 1º – Os votos dos Diretores serão sempre fundamentados, reduzidos a termo e

registrados em ata, a que se dará publicidade, juntamente com os relatórios e outras

manifestações, salvo quando puder colocar em risco a segurança do País ou violar

segredo protegido ou direito à intimidade.

§ 2º – Cada Diretor votará com independência, não lhe sendo permitido abster-se

na votação de nenhum assunto, salvo quando impedido, devendo o motivo do

impedimento ser apresentado formalmente e por escrito, registrado em ata e
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amplamente divulgado.

§ 3º – Os Diretores são solidariamente responsáveis pelos atos praticados pelo

órgão no exercício de suas funções, salvo se, estando presentes na sessão ou tendo

participado do processo decisório no âmbito do qual foi praticado o ato, manifestarem

formalmente o seu desacordo, ou se, estando ausentes, declararem tempestivamente

seu desacordo por escrito, na forma do regimento interno.

§ 4º – O Diretor que retardar, injustificadamente, por mais de trinta dias, a

deliberação da Diretoria, mediante pedido de vista ou outro expediente de caráter

protelatório, terá suspenso o direito de participar das sessões, até que profira seu

voto, sem prejuízo da sanção disciplinar cabível.

Art. 25 – Está impedido de exercer a função de Diretor do Irsab aquele que:

I – tenha vínculo de parentesco, por consanguinidade ou afinidade, até o 2º grau,

com administrador, sócio-gerente ou membro do conselho fiscal de empresa

submetida à ação do Irsab;

II – seja acionista ou sócio de empresa submetida à jurisdição do Irsab ou de

empresa controladora daquela;

III – tenha ocupado, nos doze meses anteriores à nomeação, cargo de

administrador ou conselheiro de empresa submetida à ação do Irsab, ou com ela

mantenha vínculo empregatício, ainda que suspenso o respectivo contrato de

trabalho;

IV – tenha exercido, nos doze meses anteriores à nomeação, cargo de direção em

entidade sindical ou associação de classe representativa de empresa ou de

empregados de empresa submetida à ação do Irsab;

V – tenha exercido, nos dois anos anteriores à nomeação, mandato eletivo

municipal, estadual ou federal.

Art. 26 – As competências da Diretoria Colegiada e das unidades previstas no

"caput", a denominação e as competências das unidades da estrutura orgânica

complementar serão estabelecidas em decreto após aprovação do conselho de

administração.

Parágrafo único – O Irsab poderá instalar núcleos técnicos regionais, para a

descentralização da fiscalização econômica e de qualidade, respeitando, sempre que
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possível, a composição dos consórcios públicos de sanemamento.

Art. 27 – A exoneração imotivada de dirigentes do Irsab somente poderá ocorrer

nos quatro meses iniciais dos respectivos mandatos.

§ 1º – Após o prazo a que se refere o "caput", os dirigentes do Irsab 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 do

Irsab até a sua conclusão, sem que o afastamento implique prorrogação do mandato

ou extensão do prazo inicialmente previsto para seu término.

Art. 28 – Aos dirigentes do Irsab é vedado:

I – exercer atividade de direção político-partidária;

II – exercer atividade profissional, empresarial ou sindical em entidade sujeita à

regulação do Irsab;

III – celebrar contrato de prestação de serviço, ou instrumento congênere, com

entidade sujeita à regulação do Irsab;

IV – deter participação societária em entidade sujeita à regulação do Irsab;

V – exercer cargo, emprego ou função em entidade sujeita à regulação do Irsab.

Art. 29 – Até um ano após deixar o cargo, é vedado ao ex-dirigente:

I – representar qualquer pessoa natural ou jurídica e respectivos interesses perante

o Irsab;

II – utilizar em benefício próprio informações privilegiadas obtidas em decorrência

do cargo exercido.

III – prestar, direta ou indiretamente, qualquer tipo de serviço a empresa submetida

à jurisdição do Irsab ou a empresa controladora daquela.

Parágrafo único – O concessionário que contratar serviço de ex-Diretor no período

de impedimento a que se refere este artigo ficará sujeito às penalidades previstas

nesta lei.

Seção IV

Da Ouvidoria
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Art. 30 – Compete ao Ouvidor acompanhar, como representante da sociedade, toda

a atividade do Irsab, zelando pela qualidade e eficiência de sua atuação, bem como

receber, apurar e cobrar solução para as reclamações dos usuários.

§ 1º – O Ouvidor atuará com independência, não tendo vinculação hierárquica com

a Diretoria.

§ 2º – O Ouvidor terá acesso aos documentos e informações existentes no Irsab,

podendo acompanhar qualquer sessão da Diretoria e do Conselho de Administração,

devendo manter em sigilo as informações que tenham caráter reservado ou

confidencial.

Art. 31 – O Ouvidor será designado pelo Governador do Estado entre os nomes

indicados em lista tríplice elaborada pelo Conselho de Administração, para mandato

de três anos, vedada a recondução.

§ 1º – Aplicam-se ao Ouvidor os requisitos de investidura, impedimentos, proibições

e causas de extinção do mandato previstos nesta lei para os Diretores do Irsab;

§ 2º – Constitui falta grave do Ouvidor a usurpação de competência dos órgãos de

direção da agência.

Seção V

Da Fiscalização pela Sociedade

Art. 32 – Nos termos do regulamento do Irsab, será constituída, para cada contrato

de concessão ou permissão, comissão de acompanhamento e fiscalização periódica,

composta paritariamente por representantes do poder concedente, dos

concessionários ou permissionários e dos usuários ou consumidores.

§ 1º – O Irsab oferecerá à comissão o suporte administrativo necessário ao seu

funcionamento.

§ 2º – Fica assegurado à comissão o acesso a locais, documentos e informações

que se fizerem necessários à consecução de suas finalidades.

§ 3º – A comissão elaborará, anualmente, relatório circunstanciado sobre o

desempenho da empresa concessionária ou permissionária, no qual poderão constar

sugestões para o aperfeiçoamento e a expansão dos serviços.

§ 4º – O relatório a que se refere o § 3º será encaminhado ao Conselho Diretor do

Irsab e à Assembleia Legislativa.
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§ 5º – Não será devida aos membros da comissão nenhuma remuneração pelos

trabalhos prestados.

Seção VI

Da Taxa de Fiscalização

Art. 33 – Fica instituída a Taxa de Fiscalização sobre Serviços Públicos de

Saneamento Básico – TFSB –, a ser cobrada anualmente.

§ 1º – Constitui fato gerador da TFSB o exercício do poder de polícia pelo Irsab,

que consiste na fiscalização dos serviços públicos de abastecimento de água e de

esgotamento sanitário.

§ 2º – São sujeitos passivos da TFSB as entidades públicas ou privadas que

prestam serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e que se

submetem, na forma do disposto no art. 5º desta lei, à fiscalização do Irsab.

§ 3º – A TFSB tem como base de cálculo a receita anual proveniente da prestação

dos serviços de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de coleta,

tratamento e destinação de resíduos sólidos, descontados os impostos sobre o

faturamento, sobre a qual incide a alíquota de 0,1% (zero vírgula um por cento).

§ 4º – A TFSB deverá ser recolhida nos termos dispostos em regulamento do Irsab.

§ 5º – A TFSB 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 taxa poderão ser parcelados de acordo com os

critérios fixados na legislação tributária.

Seção V

Do patrimônio e das receitas do Irsab

Art. 34 – Constituem patrimônio do Irsab os bens e direitos de sua propriedade e os

que lhe forem atribuídos ou que venha a adquirir ou incorporar.

Art. 35 – Constituem receitas do Irsab:

I – o produto resultante da arrecadação, em Minas Gerais, da TFSB;

II – o produto da execução de sua dívida ativa;
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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 ao Irsab, 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 VI

Dos servidores do Irsab

Art. 36 – 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 ao Irsab.

Art. 37 – 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 do Irsab, 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 no Irsab 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.
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§ 4º – Equiparam-se, para fins remuneratórios, os cargos de Diretor ao cargo de

Secretário Adjunto.

CAPÍTULO III

Disposições Finais e Transitórias

Art. 38 – Compete ao Irsab supervisionar, controlar e avaliar a aplicação de

investimentos realizados pelos prestadores de serviços de abastecimento de água, de

esgotamento sanitário e de destinação final de resíduos sólidos 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” deste artigo não poderão

compor a base de custo utilizada para a fixação da tarifa, bem como para a

remuneração do capital investido.

Art. 39 – O Irsab poderá celebrar Acordo de Resultados, nos termos da Lei nº

17.600, de 1º de julho de 2008.

Art. 40 – 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 públios de saneamento

básico.

Art. 41 – Os servidores das carreiras do Poder Executivo Estadual poderão ser

cedidos ao Irsab.

Art. 42 – Na primeira gestão do Irsab, serão nomeados três diretores pelo

Governador do Estado, sendo um Diretor para mandato de quatro anos, na forma do

§ 1º do art. 23, um para mandato de três e o outro para mandato de dois anos, na

forma do §2º, do art. 23.

Art. 43 – Fica revogado o art. 14 da Lei nº 18.036, de 12 de janeiro de 2009.

Art. 44 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

(a que se refere o art. da Lei n° , de de de 2009)

“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 §
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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 que contém 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 4.6.2009.

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 – INSTITUTO DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO

DO ESTADO DE MINAS GERAIS – ARSAB.

V.34.1 – CARGOS EM COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

* - A tabela que contém os cargos em comissão da administração superior foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 4.6.2009.

V.34.2 – QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO

GRUPO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO – DAI

* - A tabela que contém o quantitativo de cargos de provimento em comissão do

grupo de direção e assessoramento - DAI foi publicada no “Diário do Legislativo” de

4.6.2009.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.

Padre João

SUBSTITUTIVO Nº 6

Cria a Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Minas

Gerais - Aesa - MG - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Capítulo I

Das disposições preliminares

Art. 1º - Fica criada a Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do

Estado de Minas Gerais - Aesa - MG, entidade de natureza autárquica especial,

vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Políticas Urbanas –

Sedru - com sede e foro no Município de Belo Horizonte e prazo de duração

indeterminado.

Parágrafo único – A natureza de autarquia especial conferida à Aesa-MG é

caracterizada pela autonomia administrativa, financeira, técnica e patrimonial e pela

estabilidade parcial dos mandatos de seus dirigentes.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, considera-se saneamento básico o conjunto de

ações, serviços, infra-estruturas e instalações operacionais de:

I - abastecimento de água potável, que inclui atividades, infra-estruturas e

instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação

até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição;

II - esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infra-estrutura e instalações

operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos

esgotos sanitários, desde as ligações prediais até seu lançamento final no meio

ambiente;

III - limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infra-

estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e

destino final do lixo doméstico, do lixo hospitalar, do lixo originário da varrição e

limpeza de logradouros e vias públicas;

IV - drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infra-

estrutura e instalações operacionais de drenagem urbana das águas pluviais, de

transportem detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias,

tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas.

Parágrafo único - A regulação dos serviços relativos aos resíduos sólidos será

disciplinada em lei própria.

Art. 3º - As políticas e diretrizes de saneamento básico deverão obedecer aos

seguintes princípios e diretrizes:
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I - articulação com as políticas de gestão integrada de recursos hídricos, de saúde

pública e de meio ambiente;

II - transparência das ações;

III - autonomia administrativa, orçamentária e financeira;

IV - universalidade, eficiência, sustentabilidade econômica e objetividade de suas

decisões;

V - atendimento das necessidades da população e promoção do seu bem-estar;

VI - controle social enquanto conjunto de mecanismos e procedimentos que

garantem à sociedade informações, representações técnicas e participações nos

processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados

aos serviços públicos de saneamento básico;

VII - atendimento das necessidades da população e promoção do seu bem-estar –

garantia da modicidade das tarifas e do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos

de concessão e permissão;

VIII – manutenção em condições adequadas, pelo usuário, dos equipamentos dos

serviços instalados no domicílio ou estabelecimento;

IX – controle do desperdício na utilização da água;

X – responsabilização por danos causados ao sistema de saneamento básico e aos

recursos hídricos.

Art. 4º – São direitos dos usuários de serviços de saneamento básico:

I – receber os serviços conforme as condições e os padrões estabelecidos nas

normas aplicáveis;

II - ter prévio conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que

podem estar sujeitos;

III - ter acesso a manual de prestação do serviço e de atendimento ao usuário,

elaborado pelo prestador e aprovado pela respectiva entidade de regulação;

IV - ter acesso a relatório periódico sobre a qualidade da prestação dos serviços;

V – 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 dos serviços realizados pelo
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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;

VII – 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.

Art. 5º - A Aesa - MG tem por finalidade criar mecanismos e instrumentos para a

regulação dos serviços públicos de saneamento básico no Estado, bem como editar

normas técnicas, econômicas e sociais para sua regulação, por meio de convênio,

com o Município ou consórcio de Municípios que expressamente manifestem sua

anuência.

Parágrafo único - o convênio poderá ser formalizado para um ou mais serviços

públicos de saneamento básico.

Capítulo II

Da atribuições e competências

Art. 6º - É atribuição da Agência, além de outras previstas nesta lei, exercer com

independência o controle e a fiscalização do serviço de saneamento básico municipal,

concedido, permitido, autorizado, contratado ou operado diretamente pelo poder

público municipal, visando à regularidade, à eficiência, à continuidade, à segurança, à

atualidade, à generalidade, à cortesia na sua prestação e à modicidade das tarifas.

Art. 7º - No exercício de suas atribuições, compete à Aesa-MG:

I - editar normas e fazer cumprir os instrumentos de regulação relacionados ao

serviço de saneamento básico, assim definidos na legislação pertinente;

II - exercer a fiscalização do serviço de saneamento básico;

III - processar e julgar, na esfera administrativa, os pleitos que lhe sejam

submetidos;

IV - garantir a aplicação do princípio da universalidade no uso e acesso ao serviço;

V - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação do serviço e
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atendimento aos usuários;

VI - instalar mecanismo de recepção e apuração de queixas e reclamações dos

usuários, que deverão ser cientificados das providências tomadas, em prazo

estabelecido em regulamento;

VII - adotar as medidas necessárias para defender os direitos dos usuários do

serviço público de saneamento básico;

VIII - receber as reclamações dos usuários e apurar aquelas que não tenham sido

resolvidas pelo prestador do serviço;

IX - aplicar as sanções legais, regulamentares e contratuais, nos casos de infração,

em conformidade com as normas previstas nos instrumentos de regulação;

X - analisar e autorizar os reajustes e, quando for o caso, as revisões das tarifas e

demais contraprestações pecuniárias devidas pela prestação do serviço de

saneamento básico, bem como a revisão dos demais termos dos contratos que

vierem a ser celebrados entre titular e prestador do serviço, na forma prevista nos

instrumentos de regulação;

XI - adotar as medidas que se fizerem necessárias para assegurar o equilíbrio

econômico e financeiro dos contratos e a modicidade tarifária, mediante mecanismos

que induzam a eficiência dos serviços e permitam a apropriação social dos ganhos de

produtividade;

XII - recomendar ao titular a intervenção na prestação indireta do serviço, na forma

da legislação aplicável e do instrumento de regulação contratual, bem como adotar as

medidas necessárias à sua concretização;

XIII - recomendar ao titular a extinção da delegação da prestação do serviço, a

reversão dos bens vinculados e a sua imediata retomada, na forma da legislação

aplicável e do instrumento de regulação contratual, bem como adotar as medidas

necessárias à sua concretização;

XIV - propor as medidas de política setorial que considerar cabíveis;

XV - requisitar informações relativas ao serviço público delegado, quando for o

caso;

XVI - compor e deliberar, em esfera administrativa, quanto aos conflitos de

interesses entre o titular do serviço, o prestador do serviço e os usuários;
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XVII - deliberar, na esfera administrativa, quanto à interpretação da legislação e de

normas regulamentares relativas ao serviço de saneamento básico;

XVIII - permitir o amplo acesso às informações sobre a prestação do serviço público

delegado e sobre suas próprias atividades, inclusive por meio da manutenção

atualizada de sítio na rede mundial de computadores (internet);

XIX - fiscalizar a qualidade do serviço por meio de indicadores e procedimentos a

título de amostra;

XX - auxiliar o prestador do serviço no relacionamento com os demais prestadores

de serviços públicos, com as demais autoridades municipais, estaduais e federais e

com as comunidades de usuários, buscando facilitar o alcance dos objetivos da

prestação do serviço;

XXI - coibir a prestação clandestina do serviço de abastecimento de água e

esgotamento sanitário, aplicando as sanções cabíveis;

XXII - administrar os seus recursos financeiros, patrimoniais e de pessoal;

XXIII - prestar contas de sua administração ao Conselho Consultivo e órgãos

competentes;

XXIV - manter estrutura funcional e organizacional adequada para a regulação e

fiscalização dos serviços de sua competência;

XXV - decidir quanto à celebração, alteração ou extinção de seus contratos, bem

como quanto à contratação, nomeação, exoneração e aplicação de sanções

disciplinares a seus servidores, realizando os procedimentos necessários, na forma

em que dispuser a regulamentação;

XXVI - adquirir, administrar e alienar seus bens, nos termos da lei;

XXVII - formular sua proposta de orçamento, encaminhando-a ao Poder Executivo;

XXVIII - opinar sobre eventuais propostas de prorrogação de prazo dos

instrumentos de delegação do serviço de saneamento básico;

XXIX - prevenir e reprimir o abuso econômico, ressalvada a competência dos

órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência.

§ 1º - O exercício das atividades de regulação e controle da prestação dos serviços

far-se-á segundo os dispositivos desta lei, de seus regulamentos e das demais

normas legais pertinentes, bem como dos contratos e demais instrumentos de
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delegação.

§ 2º - Para o exercício de suas atribuições, poderá a Agência valer-se de meios

próprios e, ainda, obedecida a legislação, celebrar contratos de direito público ou

convênios com outros entes administrativos, inclusive de outras esferas federativas, e

com organismos internacionais de cooperação.

§ 3º - A Agência poderá exercer as funções de regulação e fiscalização de serviços

públicos de saneamento básico de titularidade de outros entes da Federação que lhe

sejam delegadas mediante legislação específica e convênio.

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Seção I

Dos Órgãos

Art. 8º - Compõem a estrutura da Aesa - MG:

I - o Conselho Consultivo;

II - a Superintendência;

III - a Secretaria Executiva;

IV - a Ouvidoria.

Seção II

Do Conselho Consultivo

Art. 9º - O Conselho Consultivo é o órgão de participação institucionalizada da

sociedade no processo de regulação do serviço de saneamento básico.

Art. 10 - O Conselho Consultivo será composto da seguinte maneira:

I - um representante dos usuários eleito pelos Municípios;

II - um representante do prestador do serviço;

III - um representante do Poder Executivo Municipal;

IV - um representante da Assembleia Legislativa;

V - um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e

Política Urbana - Sedru.

Art. 11 - Os membros do Conselho Consultivo terão mandato de três anos,

permitida uma única recondução, devendo satisfazer, simultaneamente, as seguintes

condições:
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I - ser brasileiro;

II - ser maior de idade;

III - ter reputação ilibada e idoneidade moral;

IV - para os indicados pelos incisos II e III do art. 8º desta lei, ter conhecimento ou

experiência no exercício de função ou atividade profissional relevante para os fins da

Agência.

§ 1º - Os membros do Conselho Consultivo serão nomeados por ato do Poder

Executivo, a partir da indicação de cada ente representado.

§ 2º - No caso de renúncia, falecimento, perda do mandato ou outra forma de

vacância ou impedimento definitivo de Conselheiro, bem como de seu suplente,

proceder-se- á a nova nomeação para complementar o respectivo mandato.

§ 3º - O Presidente do Conselho será escolhido pelos Conselheiros e nomeado por

ato do Chefe do Executivo, para mandato de um ano, admitida uma única

recondução.

Art. 12 - Os membros do Conselho Consultivo não serão remunerados, sendo sua

participação considerada serviço relevante prestado ao Município.

Art. 13 - As sessões e as deliberações do Conselho Consultivo serão públicas,

devendo a ata ser disponibilizada no sítio da Agência para consulta dos interessados

por, no mínimo, sessenta dias.

Art. 14 - As deliberações do Conselho serão tomadas pelos votos da maioria

simples, presentes a maioria absoluta de seus membros, cabendo ao Regimento

Interno dispor sobre a convocação de suas reuniões e sobre o seu funcionamento.

Parágrafo único - Em caso de empate, prevalecerá para fins de deliberação o voto

qualificado do Presidente do Conselho.

Art. 15 - Compete ao Conselho Consultivo:

I - participar da elaboração e acompanhar a execução da Política Municipal de

Saneamento Básico;

II - acompanhar o cumprimento das metas fixadas nos instrumentos de prestação

dos serviços;

III - analisar as normas relacionadas com a operação e a prestação do serviço de

abastecimento de água e esgotamento sanitário e, quando for o caso, propor
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alterações, sempre acompanhadas de exposição de motivos;

IV - opinar sobre as propostas de alteração da estrutura das tarifas, reajuste e

revisão destas, bem como das que digam respeito a quaisquer outros valores

cobrados dos usuários pela prestação dos serviços;

V - elaborar e aprovar o seu Regimento Interno;

VI - conhecer e opinar sobre os regulamentos editados pela Aesa - MG -, bem como

sobre suas modificações;

VII - conhecer e opinar sobre a proposta de orçamento anual da Aesa - MG -, e seu

relatório anual de prestação de contas;

VIII - convidar membros da Superintendência, funcionários da Agência ou terceiros

para prestar esclarecimentos sobre as matérias de sua competência;

IX - conhecer e opinar sobre denúncias ou representações relativas a atos

praticados por Superintendentes da Agência, recomendando, quando for o caso, a

instauração dos competentes processos de apuração e punição.

Seção III

Da Superintendência

Art. 16 - A Superintendência é o órgão deliberativo da Agência, responsável pela

execução e coordenação das atividades a ela atribuídas.

Art. 17 - Ficam criados os cargos abaixo relacionados para comporem a

Superintendência, para cumprir mandatos não coincidentes de quatro anos, permitida

uma única recondução;

I - um Superintendente-Geral;

II - um Superintendente Técnico;

III - um Superintendente Administrativo-Financeiro.

§ 1º - A nomeação dos membros da Superintendência depende de prévia

aprovação da Assembleia Legislativa, após sabatina individual em sessão pública.

§ 2º - Em caso de vacância no curso do mandato, este será completado por

sucessor investido na forma prevista neste artigo.

Art. 18 - Os membros da Superintendência deverão satisfazer simultaneamente os

seguintes requisitos:

I - ser brasileiro;
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II - ser maior de idade;

III - ter idoneidade moral e reputação ilibada;

IV - ter formação universitária;

V - ter conceito elevado no campo da especialidade exigida para ocupação do

cargo para o qual será nomeado;

VI - não ter relação de parentesco, por consanguinidade ou afinidade, em linha reta

ou colateral, até o terceiro grau, com os agentes políticos relacionados ou com

acionista, dirigente ou administrador de empresa regulada.

Art. 19 - Os membros da Superintendência somente perderão o mandato em

decorrência de renúncia, de condenação criminal, de condenação por improbidade

administrativa transitada em julgado ou de decisão definitiva em processo

administrativo disciplinar.

Art. 20 - É vedado ao Superintendente e aos membros da Superintendência, pelo

prazo de um ano, a contar da data de extinção do respectivo mandato ou do seu

afastamento por qualquer motivo, exercer direta ou indiretamente qualquer cargo ou

função de Controlador, Superintendente, Administrador, Gerente, preposto,

mandatário, prestador de serviço ou consultor de prestador do serviço público

regulado pela Aesa - MG.

Art. 21 - Com exceção daquelas atribuídas ao Conselho Consultivo, cabe à

Superintendência exercer todas as competências compreendidas nas atribuições da

Aesa - MG.

Subseção I

Das Competências do Superintendente

Art. 22 - Cabem ao Superintendente da Aesa - MG, além das atribuições definidas

nesta lei e no Regimento Interno, as seguintes competências:

I - representar a Agência judicial e extrajudicialmente, firmando, em conjunto com

outro membro da Superintendência, os contratos, convênios e acordos, inclusive a

constituição de mandatários para representá-la judicialmente;

II - subscrever os editais de licitação e os respectivos contratos administrativos e

seus aditamentos, quando for o caso;

III - assinar cheques, em conjunto com outro Superintendente ou com outro servidor
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especialmente designado pela Superintendência;

IV - dirigir e administrar todos os serviços da Agência, expedindo os atos

necessários ao cumprimento de suas decisões e da Superintendência, respeitadas as

competências dos demais Superintendentes;

V - publicar as normas e resoluções originadas na Superintendência;

VI - firmar os termos aditivos aos instrumentos de regulação contratual;

VII - encaminhar ao Conselho Consultivo os assuntos que devam ser de seu

conhecimento;

VIII - dar publicidade aos balancetes contábeis e remetê-los, mensalmente, ao

Poder Executivo e à Assembleia Legislativa;

IX - decidir os procedimentos disciplinares, aplicando as penalidades

correspondentes;

X - praticar os atos de gestão de pessoal, autorizar e homologar concursos, efetivar

contratações e rescisões de contratos de trabalho, podendo os demais atos serem

delegados a outro Superintendente;

XI - praticar os demais atos determinados no Regimento Interno da Agência.

Subseção II

Das Competências dos Superintendentes Técnico e Administrativo – Financeiro

Art. 23 - A estruturação e a organização dos trabalhos dos Superintendentes

Técnico e Administrativo Financeiro serão estabelecidas no Regimento Interno da

Aesa - MG, a ser elaborado e aprovado pela sua Superintendência.

§ 1º - Compete ao Superintendente Técnico realizar as atividades atinentes a

políticas regulatórias, padrões de serviços, fiscalização técnica das entidades

reguladas, entre outros fatores, por meio dos indicadores e instrumentos que forem

necessários, além de outras atribuições que lhe sejam conferidas pelo Regimento

Interno da Aesa - MG.

§ 2º - Compete ao Superintendente Administrativo-Financeiro realizar as atividades

atinentes a administração de pessoal, execução orçamentária, receita, contabilidade,

administração de material, administração patrimonial, comunicações administrativas,

administração de transportes e atividades complementares da Agência, além de

outras atribuições que lhe sejam conferidas pelo Regimento Interno da Aesa - MG.
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Seção IV

Da Ouvidoria e da Secretaria Executiva

Art. 24 - A Ouvidoria é o órgão encarregado de receber as reclamações, críticas ou

sugestões dos usuários do serviço público de abastecimento de água e esgotamento

sanitário e de dar-lhes adequado encaminhamento.

§ 1º - Fica criado o cargo em comissão de Ouvidor da Aesa - MG, cujo ocupante

será nomeado pelo Superintendente-Geral.

§ 2º - As funções de ouvidoria serão desempenhadas, no exercício de 2009, pelos

Superintendentes Técnico e Administrativo-Financeiro, de forma alternada, por

período a ser definido no Regimento Interno, e, a partir do exercício de 2010, pelo

ocupante do cargo a que se refere o § 1º.

Art. 25 - A Secretaria Executiva é o órgão encarregado de dar assistência à

Superintendência, dirigir e organizar os serviços da Secretaria da Agência, bem como

dar-lhes andamento.

Art. 26 - Os profissionais indicados para ocupar os cargos da Administração

Superior, aos quais se refere o § 1° do art. 9° des ta lei, serão pré-qualificados por

comissão competente, conforme disciplinado em regulamento.

Art. 27 - A Ouvidoria e a Secretaria Executiva terão sua organização, seu

funcionamento e suas atribuições definidos no Regimento Interno da Agência.

Capítulo IV

Das Receitas, do Regime Financeiro e do Patrimônio

Art. 28 - O Poder Executivo Estadual custeará as despesas da Aesa - MG, relativas

à manutenção, aos serviços, aos investimentos e aos custos de fiscalização e

regulação.

Art. 29 - Constituem receitas da Agência:

I - as dotações consignadas no Orçamento do Estado;

II - outras receitas.

§ 1º - Todos os recursos mencionados no “caput” deste artigo serão creditados

diretamente à Agência, para a sua direta gestão orçamentária e financeira.

§ 2º - Os valores pertencentes à Aesa - MG, uma vez apurados administrativamente

e não pagos no prazo estipulado, serão inscritos na dívida ativa da própria Agência.
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§ 3º - A inscrição na dívida ativa da Agência servirá de título executivo para

cobrança administrativa ou judicial.

Art. 30 - O Superintendente Geral da Aesa - MG submeterá anualmente ao Poder

Executivo Estadual a previsão de receitas e despesas da Agência para o exercício

seguinte, visando a sua incorporação na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único - As propostas orçamentárias serão acompanhadas do

planejamento plurianual das receitas e despesas, visando ao seu equilíbrio

orçamentário e financeiro nos quatro anos subsequentes.

Art. 31 - As dotações orçamentárias da Agência e sua programação orçamentária e

financeira de execução observarão os limites legais para movimentação e empenho.

Art. 32 - Observadas as normas legais atinentes ao regime financeiro das

autarquias, os recursos serão administrados diretamente pela Agência, por meio de

contas bancárias movimentadas mediante a assinatura conjunta do Superintendente-

Geral e do Superintendente Administrativo-Financeiro.

Art. 33 - Constituem patrimônio da Aesa - MG os bens e direitos de sua

propriedade, os que lhe forem conferidos ou os que venha a adquirir ou incorporar.

Capítulo V

Dos recursos humanos

Art. 34 - Os cargos de Superintendente-Geral, Superintendente Técnico e

Superintendente Administrativo-Financeiro, a que se refere o art. 14 desta lei, serão

exercidos a título de mandato por tempo certo, percebendo os seus ocupantes,

qualificados como agentes políticos, os subsídios a serem previstos.

Art. 35 - Para o desempenho de suas atividades, a Aesa-MG poderá requisitar ou

receber mediante cessão, por meio de convênio, servidores efetivos do Estado ou de

outras esferas de governo.

Art. 36 - O pessoal admitido será regido pela CLT e vinculado ao Regime Geral de

Previdência Social.

Art. 37 - A Aesa-MG poderá contratar especialistas para executar trabalhos nas

áreas temática, ambiental, econômica e jurídica, por projetos ou prazos limitados,

observada a legislação aplicável.

Capítulo VI
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Da atividade normativa

Art. 38 - Os atos da Agência deverão ser sempre acompanhados da exposição

formal dos motivos que os justifiquem.

Art. 39 - Os atos normativos somente produzirão efeito após sua publicação na

imprensa oficial, e aqueles de alcance particular, após a correspondente notificação.

Art. 40 - Todos os atos de regulação administrativa devem ser editados por meio de

atos administrativos normativos da Agência.

Capítulo VII

Das sanções administrativas

Art. 41 - Os prestadores de serviços regulados pela Aesa-MG que venham a

incorrer em infração a leis, regulamentos, contratos e outras normas aplicáveis, ou,

ainda, que não cumpram adequadamente as ordens, instruções e resoluções da

Agência sujeitam-se às sanções previstas nesta lei, na Lei nº 8.987, de 1995, na Lei

nº 9.074, de 1995, na Lei nº 8.666, de 1993, e nos instrumentos de delegação e

outorga dos serviços regulados.

Art. 42 - A inobservância desta lei ou das demais normas aplicáveis, bem como dos

deveres decorrentes dos instrumentos de outorga dos serviços, sujeitará os infratores

às seguintes sanções aplicáveis pela Agência, sem prejuízo das de natureza civil e

penal:

I - multa;

II - caducidade;

III - declaração de inidoneidade.

Parágrafo único - As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente.

Art. 43 - À concessionária ou delegatária do serviço de saneamento básico é

vedado, pelo prazo de cinco anos contados da assinatura do contrato de concessão,

admitir em seus quadros ou, de qualquer forma, contratar, ainda que indiretamente,

os serviços de qualquer pessoa que tenha ocupado cargo eletivo, de direção,

assessoramento ou provimento comissionado junto ao poder concedente.

Parágrafo único - O descumprimento da proibição prevista no “caput” sujeita a

concessionária à pena de multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) por admissão,

por mês, imediatamente quando identificado, enquanto durar a contratação ilegal.



____________________________________________________________________________
128

Art. 44 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo legal, a ser

realizado nos termos desta lei e dos demais instrumentos de regulação pertinentes.

Capítulo VIII

Das disposições finais e transitórias

Art. 45 - É assegurado a qualquer pessoa o direito de peticionar ou de recorrer

contra ato de membro da Aesa - MG, devendo a decisão a respeito da petição ou do

recurso ser proferida em até trinta dias, prorrogáveis por igual período,

justificadamente.

Art. 46 - A Agência diligenciará para resolver, na esfera administrativa, divergências

e conflitos que vierem a surgir entre prestador do serviço, poder concedente (ou

titular) do serviço ou usuários.

Parágrafo único - Ato normativo da Agência disporá sobre os procedimentos a

serem adotados para a solução de divergências e conflitos entre prestador de serviço,

poder concedente ou usuários.

Art. 47 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.

Padre João

SUBSTITUTIVO Nº 7

Estabelece normas relativas aos serviços de saneamento básico e cria a Agência

Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Minas Gerais –

ARSAB.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DO SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO

Art. 1º - Os serviços de saneamento básico serão prestados com a observância das

normas estabelecidas nesta lei.

Art. 2º - A prestação e a utilização dos serviços públicos de saneamento básico

obedecerão aos seguintes princípios e diretrizes:

I - ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao

saneamento básico;

II - integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e
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componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando à

população o acesso conforme suas necessidades e maximizando a eficácia das

ações e resultados;

III - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades

locais e regionais;

IV - transparência das ações;

VI - controle social enquanto conjunto de mecanismos e procedimentos que

garantem à sociedade informações, representações técnicas e participações nos

processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados

aos serviços públicos de saneamento básico;

VII - integração das infra-estruturas e dos serviços com a gestão eficiente dos

recursos hídricos;

VIII - eficiência e sustentabilidade econômica;

IX - utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de

pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas;

X - atendimento das necessidades da população e promoção do seu bem-estar;

XI - preservação da saúde pública e do meio ambiente, especialmente dos recursos

hídricos;

XII - viabilização do desenvolvimento social e econômico;

XIII - estímulo ao uso racional dos recursos disponíveis;

XIV - garantia da modicidade das tarifas e do equilíbrio econômico-financeiro dos

contratos de concessão e permissão;

XV - manutenção em condições adequadas, pelo usuário, dos equipamentos dos

serviços instalados no domicílio ou estabelecimento;

XVI - controle do desperdício de água;

XVII - responsabilização por danos causados ao sistema de saneamento básico e

aos recursos hídricos.

Art. 3º - São direitos dos usuários de serviços de saneamento básico:

I - receber os serviços conforme as condições e os padrões estabelecidos nas

normas aplicáveis;

II - conhecer previamente seus direitos e deveres e as penalidades a que podem
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estar sujeitos;

III - ter acesso a manual de prestação do serviço e de atendimento ao usuário,

elaborado pelo prestador e aprovado pela respectiva entidade de regulação;

IV - ter acesso a relatório periódico sobre a qualidade da prestação dos serviços.

V - obter do prestador dos serviços:

a) a ligação do seu domicílio ou estabelecimento às redes de água ou esgoto

disponíveis;

b) informações detalhadas relativas às suas contas dos 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;

VI - 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 ARSAB

Seção I

Da criação, da finalidade e das competências da ARSAB

Art. 4º - Fica criada a Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do

Estado de Minas Gerais – Arsab –, autarquia especial vinculada à Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana – Sedru –, com sede e foro

na capital do Estado e prazo de duração indeterminado.

Parágrafo único - A natureza de autarquia especial conferida à Arsab 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 Arsab tem por finalidade fiscalizar e orientar a prestação e a

comercialização dos serviços públicos de saneamento básico, bem como editar

normas técnicas, econômicas e sociais para a sua regulação, por meio de convênio

com Município ou consórcio de Municípios, em que estejam expressos os limites, a

abrangência e a forma de atuação das atividades de fiscalização e regulação

delegadas.

Parágrafo único - o convênio poderá ser formalizado para um ou mais serviços

públicos de saneamento básico.

Art. 6º - Compete à Arsab, preservadas as competências e prerrogativas

municipais:

I - supervisionar, controlar e avaliar as ações e atividades decorrentes do

cumprimento da legislação específica relativa à prestação de serviço de saneamento

básico;

II - fiscalizar a prestação e a qualidade dos serviços públicos de saneamento

básico, 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;

IV - celebrar convênio com Municípios que tenham interesse em delegar a

fiscalização e regulação de serviços de saneamento à ARSAB;

V - estabelecer o regime tarifário, de forma a garantir a modicidade das tarifas e o

equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços;

VI - estabelecer a sistemática de reajustes e de revisões de taxas e tarifas;

VII - atender as reclamações dos usuários, citando e solicitando informações e

providências do prestador dos serviços, bem como acompanhando e comunicando as

soluções adotadas;

VII - regulamentar e facilitar a utilização de mecanismos de controle social nas
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atividades de planejamento, regulação e fiscalização dos serviços;

VIII - recomendar aos municípios ou consórcios públicos a intervenção e a

retomada de serviços concedidos, a fim de garantir a continuidade e a regularidade

dos serviços, na forma da lei e dos instrumentos de delegação;

IX - analisar os custos e o desempenho econômico-financeiro da prestação dos

serviços;

X - mediar conflitos de interesse entre concessionários e concedentes e entre

usuários e prestadores de serviço;

XI - incentivar a formação de consórcios municipais de saneamento básico e a

integração de Municípios da mesma bacia hidrográfica, em consonância com a

política estadual de recursos hídricos;

XII - assessorar e auxiliar a elaboração dos planos municipais e regionais de

saneamento básico;

XII - auxiliar a elaboração e apreciar, previamente à sua publicação e assinatura, os

editais e instrumentos de delegação de serviços de saneamento básico pelos

Municípios e consórcios públicos que o solicitarem;

XIV - participar da elaboração e supervisionar a implementação da Política Estadual

de Saneamento Básico e do Plano Estadual de Saneamento Básico;

XV - elaborar estudos para subsidiar a aplicação de recursos financeiros do Estado

em obras e serviços de saneamento básico;

XVI - 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 e manter atualizados os sistemas de informação

sobre os serviços regulados;

XVII - aplicar sanções e penalidades ao prestador do serviço, quando, sem motivo

justificado, houver descumprimento das diretrizes técnicas e econômicas expedidas

pela Arsab;

XVIII - 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;

XIX - articular-se, inclusive por meio de comitês conjuntos, com órgãos e entidades
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competentes em matéria de recursos hídricos, meio ambiente, saúde pública,

desenvolvimento urbano, defesa do consumidor e defesa da concorrência,

objetivando o intercâmbio eficiente de informações e o melhor desempenho de seus

fins;

XX - elaborar e aprovar seu regimento interno;

XXI - administrar o quadro de pessoal, o patrimônio material e os recursos

financeiros da entidade.

XXII - arrecadar e aplicar suas receitas, inclusive a taxa de regulação, controle e

fiscalização e a retribuição relativa às suas atividades;

XXIII - contratar, observada a legislação aplicável, serviços técnicos especializados,

neles incluídas a perícia e a auditoria, aprovando, em cada caso, a remuneração e as

demais despesas;

XXIV - divulgar anualmente relatório detalhado das atividades realizadas, indicando

os objetivos e resultados alcançados;

XXV - prestar contas das suas atividades anualmente à Assembleia Legislativa do

Estado, em audiência pública específica, incluindo demonstração quanto a eficácia e

efetividade de suas ações, seus custos e sua produtividade.

§ 1º - Para o cumprimento do disposto no inciso XIII do “caput” deste artigo, a Arsab

poderá aplicar, sucessivamente, na forma de regulamento, as seguintes penalidades:

I - advertência;

II - multa no valor de 25.000 (vinte e cinco mil) a 100.000 Ufemgs (cem mil

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

§ 2º - No estrito cumprimento de suas funções, ficam os agentes da Arsab

autorizados a acessar as instalações integrantes dos serviços e os dados técnicos,

econômicos, contábeis e financeiros dos entes regulados, entre outros que se

entendam relevantes para o exercício de suas competências.

§ 3º - No caso da fiscalização e regulação exercida por delegação de consórcio

público a Arsab deverá garantir a todos os Municípios integrantes do consórcio o

conhecimento das demonstrações contábeis individualizadas de que trata o art. 18 da

Lei Federal n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007, ass im como as referentes ao conjunto

dos Municípios consorciados.
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Art. 7º - A Arsab promoverá consultas públicas previamente à edição de quaisquer

regulamentos e à aprovação de diretrizes, níveis, estruturas e revisões tarifárias, bem

como nos demais casos definidos no Regimento Interno.

§ 1º - O prazo entre a efetiva disponibilização dos documentos indispensáveis à

consulta pública e a instalação desta não será inferior a quinze dias.

§ 2º - A cada consulta pública será elaborado e publicado relatório circunstanciado.

Art. 8º - Antes da tomada de decisão em matéria relevante, a Arsab deverá realizar

audiência pública para debates, cuja data, hora, local e objeto serão divulgados com

antecedência mínima de dez dias.

Art. 9° - São obrigações do prestador de serviços d e saneamento básico sujeito à

fiscalização da Arsab :

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 Arsab 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 Arsab , na forma e na periodicidade definidas pela entidade,

relatório das ocorrências das reclamações dos usuários e manter os respectivos

registros à disposição da Arsab;

VII - cumprir as normas regulamentares emitidas pela Arsab, 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
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serviços, nos termos da legislação aplicável;

IX - publicar, com a periodicidade e na forma definidas pela Arsab, 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 Arsab, 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 Arsab 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;

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 Arsab.

Seção II

Das tarifas

Art. 10 - Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade

econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante a instituição das

tarifas, preços públicos e taxas para os serviços de saneamento básico e observará

as seguintes diretrizes:

I - prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde

pública;

II - ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços;

III - geração dos recursos necessários para realização dos investimentos,

objetivando o cumprimento das metas e objetivos do serviço;
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IV - inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos;

V - recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de

eficiência;

VI - remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços;

VII - estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com os

níveis exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação dos serviços;

VIII - incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços.

Parágrafo único - Poderão ser adotados subsídios tarifários e não tarifários para os

usuários e localidades que não tenham capacidade de pagamento ou escala

econômica suficiente para cobrir o custo integral dos serviços, desde que haja acordo

entre o prestador de serviço e os Municípios envolvidos, expresso nos instrumentos

de delegação.

Art. 11 - Observado o disposto no art. 8º desta lei, a estrutura de remuneração e

cobrança dos serviços públicos de saneamento básico poderá levar em consideração

os seguintes fatores:

I - categorias de usuários, distribuídas por faixas ou quantidades crescentes de

utilização ou de consumo;

II - padrões de uso ou de qualidade requeridos;

III - quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço, visando à garantia

de objetivos sociais, como a preservação da saúde pública, o adequado atendimento

dos usuários de menor renda e a proteção do meio ambiente;

IV - custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em quantidade e

qualidade adequadas;

V - ciclos significativos de aumento da demanda dos serviços, em períodos

distintos; e

VI - capacidade de pagamento dos consumidores.

Art. 12 - Os subsídios necessários ao atendimento de usuários e localidades de

baixa renda serão, dependendo das características dos beneficiários e da origem dos

recursos:

I - diretos, quando destinados a usuários determinados, ou indiretos, quando

destinados ao prestador dos serviços;
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II - tarifários, quando integrarem a estrutura tarifária, ou fiscais, quando decorrerem

da alocação de recursos orçamentários, inclusive por meio de subvenções;

III - internos a cada titular ou entre localidades, nas hipóteses de gestão associada

e de prestação regional.

Art. 13 - As taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço público de limpeza

urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos devem levar em conta a adequada

destinação dos resíduos coletados e poderão considerar:

I - o nível de renda da população da área atendida;

II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas;

III - o peso ou o volume médio coletado por habitante ou por domicílio.

Art. 14 - A cobrança pela prestação do serviço público de drenagem e manejo de

águas pluviais urbanas deve levar em conta, em cada lote urbano, os percentuais de

impermeabilização e a existência de dispositivos de amortecimento ou de retenção de

água de chuva, bem como poderá considerar:

I - o nível de renda da população da área atendida;

II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas.

Art. 15 - Os reajustes de tarifas de serviços públicos de saneamento básico serão

realizados observando-se o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, de acordo com as

normas legais, regulamentares e contratuais.

Art. 16 - As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições da

prestação dos serviços e das tarifas praticadas e poderão ser:

I - periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os

usuários e a reavaliação das condições de mercado;

II - extraordinárias, quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no

contrato, fora do controle do prestador dos serviços, que alterem o seu equilíbrio

econômico-financeiro.

§ 1º - As revisões tarifárias terão suas pautas definidas pela Arsab, ouvidos os

titulares, os usuários e os prestadores dos serviços.

§ 2º - Poderão ser estabelecidos mecanismos tarifários de indução à eficiência,

inclusive fatores de produtividade, assim como de antecipação de metas de expansão

e qualidade dos serviços.
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§ 3º - Os fatores de produtividade poderão ser definidos com base em indicadores

de outras empresas do setor.

§ 4º - A entidade de regulação poderá autorizar o prestador de serviços a repassar

aos usuários custos e encargos tributários não previstos originalmente e por ele não

administrados, nos termos da Lei no 8.987, de 13  de  fevereiro de 1995.

Art. 17 - As tarifas serão fixadas de forma clara e objetiva, devendo os reajustes e

as revisões serem tornados públicos com antecedência mínima de 30 (trinta) dias

com relação à sua aplicação.

Parágrafo único - A fatura a ser entregue ao usuário final deverá obedecer a modelo

estabelecido pela entidade reguladora, que definirá os itens e custos que deverão

estar explicitados.

Art. 18 - Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes

hipóteses:

I - situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens;

II - necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer

natureza nos sistemas;

III - negativa do usuário em permitir a instalação de dispositivo de leitura de água

consumida, após ter sido previamente notificado a respeito;

IV - manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor ou outra instalação do

prestador, por parte do usuário.

§ 1º - As interrupções programadas serão previamente comunicadas ao regulador e

aos usuários.

§ 2º - A suspensão dos serviços prevista no inciso III do “caput” deste artigo será

precedida de prévio aviso ao usuário, não inferior a 30 (trinta) dias da data prevista

para a suspensão.

Art. 19 - Desde que previsto nas normas de regulação, grandes usuários poderão

negociar suas tarifas com o prestador dos serviços, mediante contrato específico,

ouvido previamente o regulador.

Art. 20 - O reajuste e a revisão das tarifas cobradas pelos prestadores sujeitos à

fiscalização e à regulação da Arsab-MG serão autorizados mediante resolução da

Arsab, segundo o disposto em seu regimento interno que estabelecerá:
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I - realização de consulta e audiência pública;

II - previsão de prazo para recurso do titular, dos usuários e do prestador;

III - a publicidade dos novos valores;

Seção III

Da estrutura orgânica da Arsab-MG

Art. 21 - Integram a estrutura da Arsab-MG:

I - Conselho de Administração;

II - Diretoria Colegiada, composta por três membros, nomeados pelo Governador do

Estado, com mandatos não coincidentes de quatro anos, admitida uma única

recondução;

III - Procuradoria;

IV - Auditoria Setorial;

V - Assessoria de Comunicação;

VI - Ouvidoria.

Art. 22 - O Conselho de Administração será composto de 7 (sete) membros,

intitulados Conselheiros, com as seguintes origens:

a - 1 (um) membro representante do Governo do Estado;

b - 2 (dois) representantes dos governos municipais conveniados com a agência;

c - 2 (dois) representantes dos usuários dos serviços de saneamento;

d - 1(um) representante dos prestadores de serviço público de saneamento.

§ 1º - A atuação no âmbito do Conselho de Administração da Agência RMBH não

enseja nenhuma remuneração para seus membros e os trabalhos nele desenvolvidos

são considerados de relevante interesse público.

§ 2º - Compete ao Conselho de Administração da Agência RMBH:

I - estabelecer as normas gerais de administração da autarquia;

II - aprovar:

a) os planos e programas gerais de trabalho da autarquia;

b) a proposta orçamentária anual e plurianual;

c) o relatório anual de atividades e a prestação de contas; e

d) as propostas de alteração no Quadro de Pessoal da autarquia;

III - autorizar aquisição, alienação e oneração de bem imóvel da autarquia;
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IV - decidir, em grau de recurso, contra ato do Diretor- Geral; e

V - aprovar o regimento interno.

§ 3º - As demais disposições relativas ao funcionamento do Conselho de

Administração da Agência RMBH serão fixadas no regimento interno.

Art. 23 - A Diretoria Colegiada será composta de três cidadãos de ilibada reputação

com experiência profissional comprovada em área relacionada com o objetivos da

Agência e notórios conhecimentos em área técnica pertinente.

§ 1º - Um dos integrantes da Diretoria Colegiada será eleito pela maioria absoluta

dos Municípios que tenham delegado a fiscalização e a regulação de serviços de

saneamento básico à Arsab.

§ 2º - Dois dos 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 mandato dos Diretores é de quatro anos, não coincidentes, admitida uma

recondução.

§ 4º - Na hipótese de vacância, o novo Conselheiro cumprirá o período

remanescente do mandato.

§ 5º - O regimento interno da Arsab disciplinará a substituição dos Conselheiros em

seus impedimentos, bem como durante a vacância.

Art. 24 - A Diretoria exercerá suas competências de forma colegiada, deliberando

sempre por maioria absoluta, nos termos do regimento interno.

§ 1º - Os votos dos Diretores serão sempre fundamentados, reduzidos a termo e

registrados em ata a que se dará publicidade, juntamente com os relatórios e outras

manifestações, salvo quando puder colocar em risco a segurança do País ou violar

segredo protegido ou direito à intimidade.

§ 2º - Cada Diretor votará com independência, não lhe sendo permitido abster-se na

votação de qualquer assunto, salvo quando impedido, devendo o motivo do

impedimento ser apresentado formalmente e por escrito, registrado em ata e

amplamente divulgado.

§ 3º - Os Diretores são solidariamente responsáveis pelos atos praticados pelo

órgão no exercício de suas funções, salvo se, estando presentes na sessão ou tendo
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participado do processo decisório no âmbito do qual foi praticado o ato, manifestarem

formalmente o seu desacordo, ou se, estando ausentes, declararem tempestivamente

seu desacordo por escrito, na forma do regimento interno.

§ 4º - O Diretor que retardar, injustificadamente, por mais de trinta dias, a

deliberação da Diretoria, mediante pedido de vista ou outro expediente de caráter

protelatório, terá suspenso o direito de participar das sessões, até que profira seu

voto, sem prejuízo da sanção disciplinar cabível.

Art. 25 - Está impedido de exercer a função de Diretor da Arsab aquele que:

I - tenha vínculo de parentesco, por consangüinidade ou afinidade, até o segundo

grau, com administrador, sócio-gerente ou membro do conselho fiscal de empresa

submetida à ação da Arsab;

II - seja acionista ou sócio de empresa submetida à jurisdição da Arsab ou de

empresa controladora daquela;

III - tenha ocupado, nos doze meses anteriores à nomeação, cargo de

Administrador ou Conselheiro de empresa submetida à ação da Arsab, ou com ela

mantenha vínculo empregatício, ainda que suspenso o respectivo contrato de

trabalho;

IV - tenha exercido, nos doze meses anteriores à nomeação, cargo de direção em

entidade sindical ou associação de classe representativa de empresa ou de

empregados de empresa submetida à ação da Arsab;

V - tenha exercido, nos dois anos anteriores à nomeação, mandato eletivo

municipal, estadual ou federal.

Art. 26 - As competências da Diretoria Colegiada e das unidades previstas no

“caput” deste artigo e a denominação e as competências das unidades da estrutura

orgânica complementar serão estabelecidas em decreto após aprovação do conselho

de administração.

Art. 27 - A exoneração imotivada de dirigentes da Arsab somente poderá ocorrer

nos quatro meses iniciais dos respectivos mandatos.

§ 1º - Após o prazo a que se refere o “caput” deste artigo, os dirigentes da Arsab

somente perderão o mandato em decorrência de renúncia, de condenação judicial

transitada em julgado, de decisão definitiva em processo administrativo disciplinar ou



____________________________________________________________________________
142

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

Arsab até a sua conclusão, sem que o afastamento implique prorrogação do mandato

ou extensão do prazo inicialmente previsto para seu término.

Art. 28 - Aos dirigentes da Arsab é vedado:

I - exercer atividade de direção político-partidária;

II - exercer atividade profissional, empresarial ou sindical em entidade sujeita à

regulação da Arsab;

III - celebrar contrato de prestação de serviço, ou instrumento congênere, com

entidade sujeita à regulação da Arsab;

IV - deter participação societária em entidade sujeita à regulação da Arsab;

V - exercer cargo, emprego ou função em entidade sujeita à regulação da Arsab.

Art. 29 - Até um ano após deixar o cargo, é vedado ao ex-dirigente:

I - representar qualquer pessoa natural ou jurídica e respectivos interesses perante

a Arsab;

II - utilizar em benefício próprio informações privilegiadas obtidas em decorrência do

cargo exercido.

III - prestar, direta ou indiretamente, qualquer tipo de serviço a empresa submetida

à jurisdição da Arsab ou a empresa controladora daquela.

Parágrafo único - O concessionário que contratar serviço de ex-Diretor no período

de impedimento a que se refere este artigo ficará sujeito às penalidades previstas

nesta lei.

Seção IV

Da Ouvidoria

Art. 30 - Compete ao Ouvidor acompanhar, como representante da sociedade, toda

a atividade da Arsab, zelando pela qualidade e pela eficiência de sua atuação, bem

como receber, apurar e cobrar solução para as reclamações dos usuários.

§ 1º - O Ouvidor atuará com independência, não tendo vinculação hierárquica com

a Diretoria.

§ 2º - O Ouvidor terá acesso aos documentos e às informações existentes na
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Arsab, podendo acompanhar qualquer sessão da diretoria e do conselho de

administração, devendo manter em sigilo as informações que tenham caráter

reservado ou confidencial.

Art. 31 - O Ouvidor será designado pelo Governador do Estado entre os nomes

indicados em lista tríplice elaborada pelo conselho de administração, para mandato

de três anos, vedada a recondução.

§ 1º - Aplicam-se ao Ouvidor os requisitos de investidura, impedimentos, proibições

e causas de extinção do mandato previstos nesta lei para os diretores da Arsab;

§ 2º - Constitui falta grave do Ouvidor a usurpação de competência dos órgãos de

direção da agência.

Seção V

Da Fiscalização pela Sociedade

Art. 32 - Nos termos do regulamento da Arsab, será constituída, para cada contrato

de concessão ou dos permissão, comissão de acompanhamento e fiscalização

periódica, composta paritariamente por representantes do poder concedente, dos

concessionários ou dos permissionários e dos usuários ou dos consumidores.

§ 1º - A Arsab oferecerá à comissão o suporte administrativo necessário ao seu

funcionamento.

§ 2º - Fica assegurado à comissão o acesso a locais, documentos e informações

que se fizerem necessários à consecução de suas finalidades.

§ 3º - A comissão elaborará, anualmente, relatório circunstanciado sobre o

desempenho da empresa concessionária ou permissionária, no qual poderão constar

sugestões para o aperfeiçoamento e a expansão dos serviços.

§ 4º - O relatório a que se refere o § 3º será encaminhado ao Conselho Diretor da

Agência e à Assembleia Legislativa.

§ 5º - Não será devida aos membros da comissão nenhuma remuneração pelos

trabalhos prestados.

Seção VI

Da Taxa de Fiscalização

Art. 33 - Fica instituída a Taxa de Fiscalização sobre Serviços Públicos de

Abastecimento de Água e Saneamento – TFAS –, a ser cobrada anualmente.
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§ 1º - Constitui fato gerador da TFAS o exercício do poder de polícia pela Arsab,

que 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

prestam serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e que se

submetem, na forma do disposto no art. 5º desta lei, à fiscalização da Arsab.

§ 3º - A TFAS tem como base de cálculo a receita anual proveniente da prestação

dos serviços de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de coleta,

tratamento e destinação de resíduos sólidos, 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 Arsab.

§ 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 taxa poderão ser parcelados de acordo com os critérios

fixados na legislação tributária.

Seção V

Do patrimônio e das receitas da ARSAB

Art. 34 - Constituem patrimônio da Arsab os bens e direitos de sua propriedade e os

que lhe forem atribuídos ou que venha a adquirir ou incorporar.

Art. 35 - Constituem receitas da Arsab:

I - o produto resultante da arrecadação, em Minas Gerais, da Taxa de Fiscalização

sobre Serviços Públicos de Saneamento Básico – TFSB –, 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;

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;
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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 Arsab, 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 VI

Dos servidores da ARSAB

Art. 36 - 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 Arsab.

Art. 37 - 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 Arsab, 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 Arsab, 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, os cargos de Diretor ao cargo de

Secretário Adjunto.
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CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 38 - Compete à Arsab supervisionar, controlar e avaliar a aplicação de

investimentos realizados pelos prestadores de serviços de abastecimento de água, de

esgotamento sanitário e de destinação final de resíduos sólidos 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 e para a remuneração do

capital investido.

Art. 39 - A Arsab poderá celebrar acordo de resultados nos termos da Lei nº 17.600,

de 1º de julho de 2008.

Art. 40 - 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 saneamento básico.

Art. 41 - Os servidores das carreiras do Poder Executivo Estadual poderão ser

cedidos à Arsab.

Art. 42 - Na primeira gestão da Arsab serão nomeados três Diretores pelo

Governador do Estado, sendo um Diretor para mandato de quatro anos, um para

mandato de três e o outro para mandato de dois anos, na forma do § 4º, do art. 19.

Art. 43 - Fica revogado o art. 14 da Lei nº 18.036, de 12 de janeiro de 2009.

Art. 44 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

(a que se refere o art. da Lei n° , de de de 2009)

“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 que contém os quantitativos de DAI-Unitário, FGI-Unitário e GTE-
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Unitário atribuídos às autarquias e fundações do Poder Executivo foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 4.6.2009.

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 – Arsab.

V.34.1 - Cargos em Comissão da Administração Superior

* - A tabela que contém os cargos em comissão da administração superior foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 4.6.2009.

V.34.2 - Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de Direção

e Assessoramento – DAI

* - A tabela que contém o quantitativo de cargos de provimento em comissão do

grupo de direção e assessoramento – DAI foi publicada no “Diário do Legislativo” de

4.6.2009.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.

Padre João

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 3.186/2009

EMENDA Nº 13

Dê-se ao § 1º do art. 10 a seguinte redação:

“§ 1º – A taxa de remuneração deverá ser de, no mínimo, 1% (um por cento),

considerando-se o imobilizado líquido corrigido monetariamente.”

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.

Gilberto Abramo e outros.

EMENDA Nº 14

Dê-se ao § 1º do art. 10 a seguinte redação:
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“§ 1º – A taxa de remuneração deverá ser de, no mínimo, 2% (dois por cento),

considerando-se o imobilizado líquido corrigido monetariamente.”

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.

Gilberto Abramo e outros.

EMENDA Nº 15

Dê-se ao § 1º do art. 10 a seguinte redação:

“§ 1º – A taxa de remuneração deverá ser de, no mínimo 3% (três por cento),

considerando-se o imobilizado líquido corrigido monetariamente.”

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.

Gilberto Abramo e outros.

EMENDA Nº 16

Dê-se ao § 1º do art. 10 a seguinte redação:

“§ 1º – A taxa de remuneração deverá ser de, no mínimo, 4% (quatro por cento),

considerando-se o imobilizado líquido corrigido monetariamente.”

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.

Gilberto Abramo e outros.

EMENDA Nº 17

Dê-se ao § 1º do art. 10 a seguinte redação:

“§ 1º – A taxa de remuneração deverá ser de, no mínimo, (5%) cinco por cento,

considerando-se o imobilizado líquido corrigido monetariamente.”

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.

Gilberto Abramo e outros.

EMENDA Nº 18

Dê-se ao § 1º do art. 10 a seguinte redação:

“§ 1º – A taxa de remuneração deverá ser de, no mínimo, 6% (seis por cento),

considerando-se o imobilizado líquido corrigido monetariamente.”

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.

Gilberto Abramo e outros.

EMENDA Nº 19

Dê-se ao art. 26 a seguinte redação:

“Art. 26 - Esta lei entra em vigor cento e vinte dias após a sua publicação.”
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Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.

Gilberto Abramo e outros.

EMENDA Nº 20

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - Na primeira gestão da Aras-MG, o Diretor-Geral e os dois Diretores serão

nomeados pelo Governador do Estado para mandatos de, respectivamente, quatro e

dois anos, após aprovação prévia da Assembleia Legislativa, nos termos da alínea

“d”, inciso XXIII, do art. 62 da Constituição do Estado.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.

Gilberto Abramo e outros.

EMENDA Nº 21

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - A representação judicial e extrajudicial da Aras-MG estará a cargo da

Advocacia-Geral do Estado.”

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.

Gilberto Abramo e outros.

EMENDA Nº 22

Dê-se ao parágrafo único do art. 13 a seguinte redação:

“Parágrafo único - É vedado ainda aos dirigentes da Aras-MG manter interesse

direto ou indireto nas entidas prestadoras dos serviços públicos de abastecimento de

água e esgotamento sanitário, deter participação societária em entidade sujeita à sua

regulação ou exercer função ou cargo essas entidades. “

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.

Gilberto Abramo e outros.

EMENDA Nº 23

Dê-se ao § 1º do art. 2º a seguinte redação:

“§1º – Compete ainda à Aras-MG, mediante anuência prévia dos Municípios,

exercer suas atribuições e competências naqueles 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.”

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.
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Gilberto Abramo e outros.

EMENDA Nº 24

Dê-se ao art. 11 a seguinte redação:

“Art. 11 - Integrarão a estrutura da Aras-MG uma diretoria colegiada composta por

três membros nomeados pelo Governador do Estado com mandatos não coincidentes

de quatro anos, admitida uma única recondução, e mais uma auditoria setorial, uma

assessoria de comunicação e uma ouvidoria.”.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.

Gilberto Abramo e outros.

EMENDA Nº 25

Dê-se ao art. a seguinte redação:

“Art. 12 – A exoneração imotivada de dirigentes da Aras-MG somente poderá

ocorrer nos doze meses iniciais dos respectivos mandatos. “

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.

Gilberto Abramo e outros.

EMENDA Nº 26

Dê-se ao § 1º do art. 12 a seguinte redação:

“§ 1º – Após o prazo a que se refere o “caput”, os dirigentes da Aras-MG somente

perderão o mandato em decorrência de renúncia, de condenação judicial transitada

em julgado, de decisão definitiva em processo administrativo disciplinar, de

descumprimento injustificado de acordo de resultados da autarquia ou por

deliberação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ficando também ressalvada

toda e qualquer outra hipótese para desligamento prevista em lei.”

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.

Gilberto Abramo e outros.

EMENDA Nº 27

Dê-se ao inciso XII do art. 2º a seguinte redação:

“Art. 2º - (...)

(...)

XII - aplicar sanções e penalidades ao prestador de serviços, nos termos da

legislação pertinente, e quando necessário celebrar Termo de Ajuste de Conduta
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Sanitária para estabelecer as correções das infrações decorrentes do

descumprimento das obrigações previstas em lei.”

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.

Rômulo Veneroso

Justificação: O objetivo desta emenda é viabilizar, mediante a celebração de Termo

de Ajuste de Conduta Sanitária, a correção de infrações cometidas pelos prestadores

de serviços quando decorrentes do descumprimento das obrigações previstas no art.

7º, bem como das demais previstas na legislação aplicável, privilegiando uma medida

consensual no trato das infrações de natureza leve.

EMENDA Nº 28

Acrescente-se onde convier:

“Art. … - Em condomínios verticais ou horizontais será cobrada a tarifa conforme o

consumo medido.”

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.

Délio Malheiros

EMENDA Nº 29

Acrescente-se ao Capítulo III do Substitutivo nº 2 o seguinte artigo:

“Art. ... A Arsae-MG somente poderá iniciar processos de revisão tarifária ou

autorizar reajustes após a elaboração da Política Estadual de Saneamento Básico e

do Plano Estadual de Saneamento Básico, nos termos da Lei Federal nº 11.445, de 5

de janeiro de 2007.

§ 1º - O Plano Estadual de Saneamento Básico estabelecerá as metas de

implantação, expansão e melhoria a serem previstas como obrigações do contratado

no contrato de outorga da prestação do serviço, observado o respectivo cronograma

de investimentos.

§ 2º - O referido Plano Estadual de Saneamento Básico deverá ter por base estudo

que demonstre a viabilidade técnica e econômico-financeira de seu cumprimento e

será revisto a cada quatro anos.

§ 3º - O Plano Estadual de Saneamento Básico poderá ser regionalizado sempre

que estiver envolvida prestação de serviços em diversas localidades, nos termos do

Capítulo III da Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007.
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§ 4º - O Estado dará apoio aos Municípios no planejamento e na elaboração de

seus Planos de Metas de Saneamento, que deverão observar as diretrizes da

legislação nacional e estadual para o saneamento básico.”.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.

Weliton Prado

EMENDA Nº 30

Acrescentem-se à Seção V - Da Estrutura Orgânica da Arsae-MG - do Capítulo II do

Substitutivo nº 2 os seguintes artigos:

“Art. ... O Conselho de Consumidores é o órgão de participação institucionalizada

da sociedade no processo de regulação, fiscalização e controle social dos serviços de

saneamento básico.

Art. ... O Conselho de Consumidores será formado com a participação paritária de

representantes:

I - dos usuários dos serviços de saneamento básico, por meio da sociedade civil

organizada com atuação em todo o Estado, divididos nas seguintes classes:

a) residencial;

b) industrial;

c) comercial;

II - dos órgãos públicos relacionados à prestação e fiscalização dos serviços de

saneamento básico, entre os quais:

a) o órgão de defesa do consumidor do Estado;

b) a Assembleia Legislativa do Estado;

c) as secretarias de Estado cujas atividades se relacionem com saneamento, saúde

pública, meio ambiente, planejamento estratégico e gestão financeira do Estado;

d) Municípios diferenciados no que se refere a aspectos de atendimento,

indicadores de saúde pública e condições socioeconômicas e ambientais, eleitos

entre seus pares, conforme estabelecido no Regimento Interno;

e) prestadores de serviços públicos de saneamento básico.

Art. ... Os membros do Conselho de Consumidores terão mandato de três anos,

permitida uma única recondução, devendo satisfazer, simultaneamente, as seguintes

condições:
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I - ser brasileiro;

II - ser maior de idade;

III - ter reputação ilibada e idoneidade moral;

IV - para os indicados com base nos incisos II e III do art. 7º desta lei, ter

conhecimento ou experiência no exercício de função ou atividade profissional

relevante para os fins da Agência.

§ 1º - Os membros do Conselho de Consumidores serão nomeados por ato do

Diretor-Geral da Arsae-MG, a partir da indicação de cada ente representado.

§ 2º - No caso de renúncia, falecimento, perda do mandato ou outro fato que leve à

vacância ou ao impedimento definitivo de Conselheiro, bem como de seu suplente,

proceder-se-á a nova nomeação para complementar o respectivo mandato.

§ 3º - O Presidente do Conselho será escolhido pelos Conselheiros e nomeado por

ato do Diretor-Geral da Arsae-MG, para mandato de um ano, admitida uma única

recondução.

Art. ... - Os membros do Conselho de Consumidores não serão remunerados,

sendo sua participação considerada serviço relevante prestado.

Art. ... - As sessões e as deliberações do Conselho de Consumidores serão

públicas, devendo a ata ser disponibilizada no sítio da Agência para consulta dos

interessados por, no mínimo, sessenta dias.

Art. ... - As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos,

presente a maioria absoluta de seus membros, cabendo ao Regimento Interno dispor

sobre a convocação de suas reuniões e sobre o seu funcionamento.

Parágrafo único - Em caso de empate, prevalecerá para fins de deliberação o voto

qualificado do Presidente do Conselho.

Art. ... - Compete ao Conselho de Consumidores:

I - participar da elaboração e acompanhar a execução das Políticas Municipais e

Estadual de Saneamento Básico;

II - acompanhar o cumprimento das metas fixadas nos instrumentos de prestação

dos serviços;

III - analisar as normas relacionadas com a operação e a prestação do serviço de

abastecimento de água e esgotamento sanitário e, quando for o caso, propor
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alterações, sempre acompanhadas de exposição de motivos;

IV - opinar sobre as propostas de alteração da estrutura das tarifas, reajuste e

revisão destas, bem como sobre as que digam respeito a quaisquer outros valores

cobrados dos usuários pela prestação dos serviços;

V - elaborar e aprovar o seu Regimento Interno;

VI - conhecer e opinar sobre os regulamentos editados pela Arsae-MG, bem como

sobre suas modificações;

VII - conhecer e opinar sobre a proposta de orçamento anual da Arsae-MG e sobre

seu relatório anual de prestação de contas;

VIII - convidar membros da Superintendência, funcionários da Agência ou terceiros

para prestar esclarecimentos sobre as matérias de sua competência;

IX - conhecer e opinar sobre denúncias ou representações relativas a atos

praticados por Superintendentes da Agência, recomendando, quando for o caso, a

instauração dos competentes processos de apuração e punição.”.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009

Weliton Prado

EMENDA Nº 31

Dê-se ao art. 15 do Substitutivo nº 2 a seguinte redação:

“Art. 15 - (…)

I – uma Diretoria Colegiada, composta por cinco 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;

VI – um Conselho de Consumidores.

§ 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, após aprovação
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prévia da Assembleia Legislativa, nomeados pelo Governador do Estado, nos termos

da Constituição do Estado, observado o seguinte:

I – o Governador do Estado indicará três integrantes;

II – os Municípios, por sua associação representativa, indicarão dois representantes

do Poder Concedente.

§ 3º – Os diretores deverão ter formação de nível superior, notório conhecimento

em regulação dos usos de recursos hídricos e de serviços públicos, reputação ilibada

e comprovada experiência profissional.

§ 4º – O Governador do Estado nomeará um Diretor-Geral, com mandato de quatro

anos, escolhido entre os membros da Diretoria Colegiada.

§ 5º – A Diretoria Colegiada será formada pela Diretoria de Relações Institucionais

com os Municípios e pela Diretoria de Direitos e Deveres dos Usuários.”.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.

Weliton Prado

EMENDA Nº 32

Acrescente-se à Seção II (Das Tarifas) do Capítulo II do Substitutivo nº 2 o seguinte

artigo:

“Art. ... - Os critérios a serem observados para a distribuição dos ganhos de

produtividade dos prestadores na execução dos serviços serão fixados quando da

definição das tarifas ou da avaliação do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos

de concessão ou dos convênios.”.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.

Weliton Prado

Justificação: A Lei Federal n° 11.445, de 2007, con siderada o marco regulatório dos

serviços de saneamento, dispõe que as pautas das revisões tarifárias serão definidas

pela entidade reguladora, ouvidos os titulares, os usuários e os prestadores dos

serviços.

Define ainda em seu art. 38 que as revisões tarifárias poderão ser periódicas,

objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os usuários e a

reavaliação das condições de mercado.

Portanto, nesses casos, deve a agência reguladora estabelecer critérios para a
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distribuição dos ganhos em benefício dos usuários dos serviços. Ressalta-se que, no

caso da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG - são registrados

lucros sucessivos, que tem sido repartidos aos acionistas. Em menos de seis anos,

foram quase R$600.000.000,00.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta

emenda.

EMENDA Nº 33

Acrescente-se à Seção II (Das Tarifas) do Capítulo II do Substitutivo nº 2 o seguinte

artigo:

“Art. ... - Ficam as prestadoras de serviços de saneamento básico que atuam em

localidades com Índice de Desenvolvimento Humano - IDH - inferior à média do

Estado autorizadas a estabelecer o benefício da tarifa social para famílias de baixa

renda usuárias dos serviços de água e esgotos.”.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.

Weliton Prado

Justificação: A tarifa diferenciada para famílias de baixa renda usuárias dos

serviços de saneamento básico é uma reivindicação urgente dos Municípios com os

menores Índices de Desenvolvimento Humano - IDH - de Minas Gerais.

A população dessas localidades enfrenta dificuldades com a comprometida

prestação dos serviços públicos considerados essenciais e com as deficiências na

garantia dos direitos fundamentais e sociais. Ademais, encontram dificuldades para

conseguir empregos e uma boa parte das famílias são cadastradas no Bolsa-Família.

Para pagar as tarifas pelos serviços de saneamento básico, as famílias de baixa

renda deixam, inclusive, de adquirir produtos alimentícios para poder honrar o

compromisso com a prestadora.

A medida, portanto, observa o princípio da universalidade dos serviços,

promovendo a inserção social com os benefícios oriundos da água tratada e do

esgotamento sanitário.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta

emenda.

EMENDA Nº 34
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Acrescente-se à Seção II (Das Tarifas) do Capítulo II do Substitutivo nº 2 o seguinte

artigo:

“Art. ... - É vedada a inscrição, pela prestadora do serviço público de saneamento

básico, do nome de consumidor em cadastro de restrição ao crédito em decorrência

de atraso no pagamento da conta de consumo.”.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.

Weliton Prado

Justificação: Incluir o nome de consumidores dos serviços públicos de saneamento

básico inadimplentes em cadastro de órgãos de proteção ao crédito constitui-se uma

medida imoral, desnecessária e excessiva, uma vez que as prestadoras já dispõem

de meios suficientes para assegurar a cobrança dos débitos.

O primeiro deles é a incidência de multas, juros e atualizações monetárias

decorrentes e proporcionais ao valor do débito – incluindo não só a tarifa de consumo

efetivo, mas todos os encargos, impostos e contribuições devidos. Isto é, quando um

consumidor não paga a conta em dia, sobre o valor total dela incidem multa e juros

que são recolhidos pela empresa, que tem neles uma grande fonte de receita.

O segundo e principal meio de cobrança é o corte no fornecimento de água,

causador de enormes prejuízos à coletividade. A falta de acesso ao serviço público,

que é essencial, compele até a família ou empresa endividada a arrecadar por todos

os meios recursos para o pagamento de seu débito.

Por fim, admite-se ainda a cobrança executiva judicial, uma vez que as faturas em

aberto são títulos constitutivos de dívida que podem ser executados na Justiça

comum.

A ameaça de inclusão do nome do usuário de um serviço público nos cadastros

restritivos de crédito é uma medida excessiva, uma nova punição ao consumidor que

já é obrigado a pagar uma alta tarifa.

Ademais, o consumidor que deixa de pagar uma conta de água é aquele que se

encontra em difícil situação econômica e que deve ter, por parte das concessionárias,

do poder público e do sistema financeiro, incentivos e vantagens para pagamento dos

débitos, e não mais uma punição.

A inclusão do nome de usuários do serviço em cadastros de restrição ao crédito
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gera para o consumidor um dano significativo e contém uma contradição, pois

inviabilizará a possibilidade de esse consumidor obter recursos por meio de

empréstimos em instituições financeiras, os quais poderiam ser utilizados para o

pagamento da dívida e o restabelecimento do serviço.

Ademais, há outros problemas como o impedimento a relações comerciais e acesso

aos serviços bancários, como a movimentação de contas, emissão de cheques e

aquisição de bens financiados.

Não obstante, deve-se admitir também que a cobrança pode conter erros. Nos

órgãos de proteção e defesa do consumidor, uma das reclamações mais recorrentes

é da inclusão indevida do nome de pessoas nos cadastros de devedores, o que tem

gerado direito à indenização.

Além disso, outra situação que pode afetar pessoas de bem é o fato de muitas

contas de imóveis alugados não serem transferidas para o nome dos locatários,

mantendo-se no nome dos proprietários. Nesses casos, serão os nomes deles – dos

proprietários de imóveis alugados – que acabarão na lista de inadimplentes sem,

sequer, terem utilizado o serviço. E pior, como a comunicação é feita no endereço do

imóvel (e não no do proprietário), eles nem saberão que seu nome será negativado.

É de se esperar que esses proprietários precisem recorrer à Justiça para provar que

a dívida compete à outra pessoa, ou até mesmo terão que pagar a dívida para terem

seu nome limpo.

Pelo exposto, com vistas a que a medida defenda os consumidores de mais um

procedimento abusivo e desnecessário, conto com o apoio dos nobres pares para a

aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 35

Acrescente-se ao art. 11 do Substitutivo nº 2 o seguinte parágrafo:

“§ ... - Os valores relativos ao tratamento de esgoto só serão incluídos na tarifa dos

serviços de esgotamento sanitário após a conclusão das obras e início de operação

do sistema de tratamento, resultando na efetiva prestação do serviço.”.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.

Weliton Prado

Justificação: Os serviços de esgotamento sanitário compreendem a captação e o
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tratamento de esgoto e constituem-se como serviços públicos essenciais.

Ocorre que, em diversos Municípios, verifica-se lesão ao direito do cidadão pelo

serviço público prestado de forma adequada, bem como o desrespeito ao direito do

consumidor de pagar apenas pelo serviço efetivamente prestado. A irregularidade

fere a Carta Magna e o Código de Defesa do Consumidor.

De forma mais grave, está o fato de que a cobrança pelos serviços de esgotamento

sanitário se faz na mesma fatura da tarifa dos serviços de abastecimento e

tratamento de água, condicionando, portanto, o pagamento por um serviço realizado

a outro que não é prestado e, muitas vezes, nem sequer oferecido. A prática,

portanto, é abusiva e injusta.

Ademais, o fato de existir a rede coletora disponível e em funcionamento para o

imóvel não garante que a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) esteja concluída e

em operação.

Ante o exposto e com vistas à defesa dos direitos dos consumidores, conto com o

apoio dos nobres pares para a aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 36

Suprima-se o § 9º do art. 8º do Substitutivo nº 2.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.

Weliton Prado

Justificação: Esta emenda visa defender os consumidores contra possíveis abusos

que poderão ser cometidos, especialmente diante da ausência, até então verificada,

de auditorias independentes do sistema de contabilidade gerencial, de custos e

contabilidade geral dos prestadores de serviços. A medida sem controle e definição

de prazo produzirá efeitos nas definições das tarifas.

Nesse sentido, com vistas a que a medida defenda os consumidores de mais um

procedimento abusivo e desnecessário, conto com o apoio dos nobres pares para a

aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 37

Dê-se ao § 7º do art. 8º do Substitutivo nº 2 a seguinte redação:

“§ 7º - A recuperação dos custos decorrentes da prestação dos serviços de

abastecimento de água e de esgotamento sanitário se dará com base na inflação



____________________________________________________________________________
160

mensurada, devendo a Arsae-MG divulgar os motivos que justificam a escolha de um

índice”.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.

Weliton Prado

Justificação: O Índice Geral de Preço - IGP-M - foi criado em maio de 1989, por

solicitação de um grupo de entidades de classe do setor financeiro, liderado pela

Confederação Nacional das Instituições Financeiras. O contrato de prestação de

serviços foi celebrado com a Fundação Getúlio Vargas, uma entidade que não integra

a administração pública.

Portanto, a população e a Arsae-MG não podem depender, prioritariamente, de um

índice pré-definido em lei para remunerar ou ressarcir o prestador de nenhum serviço

público.

Não se pode permitir essa subordinação, ou seja, vinculação, que representa um

ato de delegabilidade de uma competência de interesse social à uma instituição

privada brasileira.

Nesse sentido, com vistas à defesa dos consumidores, conto com o apoio dos

nobres pares para a aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 38

Acrescente-se ao art. 8º do Substitutivo nº 2 os seguintes parágrafos:

“§ ... Os reajustes de tarifas de serviços públicos de saneamento básico serão

realizados observando-se o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, de acordo com as

normas legais, regulamentares e contratuais.

§ ... As revisões ordinárias de tarifas ocorrerão a cada 5 (cinco) anos.

§ ... Nos exercícios em que se publicar revisão ordinária de tarifas não serão

praticados reajustes.”.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.

Weliton Prado

Justificação: Esta emenda visa cumprir os dispositivos da Lei Federal n° 11.445 de

2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, assegurando

que a aplicação das tarifas não violem frontalmente a legislação, como ocorreu

durante o reajuste tarifário publicado e praticado pela Copasa em 2007, quando o
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referido diploma normativo já estava em vigor. O descumprimento do dispositivo

resultou não só em vício formal como onerou de forma desproporcional e ilegal os

consumidores mineiros atendidos pela empresa.

Portanto, nos termo do art. 37 da referida norma, os reajustes de tarifas de serviços

públicos de saneamento básico poderão ser realizados observando-se o intervalo

mínimo de 12 meses, de acordo com as normas legais, regulamentares e contratuais.

Destarte, não poderá haver reajustes tarifários nos anos em que forem realizadas as

revisões ordinárias das tarifas.

Ante o exposto e com vistas à defesa do processo tarifário de forma democrática,

transparente, clara e objetiva, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação

desta emenda.

EMENDA Nº 39

O “caput” do art. 8º e os §§ 2º e 4º do Substitutivo nº 2 passam a vigorar com a

seguinte redação:

Art. 8º - O reajuste e a revisão das tarifas cobradas pelos prestadores sujeitos à

fiscalização e à regulação da Arsae-MG serão definidos por 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 e a

obrigatoriedade de os agentes titulares dos serviços, usuários e prestadores de

serviço serem ouvidos.

(...)

§ 2º - A resolução a que se refere o “caput” será aprovada após:

I - divulgação na internet dos estudos que fundamentarem o reajuste ou a revisão

ordinária, periódica e extraordinária, com a exposição clara e objetiva da necessidade

de se atualizarem as expressões monetárias das diversas parcelas de valor que

compõem a tarifa ou de se distribuirem os ganhos de produtividade com os usuários;

II - realização de consulta pública e audiências públicas municipais ou regionais,

ouvindo-se os Municípios (titulares dos serviços), usuários e prestadores dos

serviços, na forma do que dispuser o regimento interno.

(...)

§ 4º - O interstício entre a divulgação dos estudos a que se refere o inciso I do § 2º
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e a realização da primeira audiência pública não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.

Weliton Prado

Justificação: Conforme dispõe a Lei Federal n° 11.4 45 de 2007, considerada o

marco regulatório dos serviços de saneamento, as pautas das revisões tarifárias

serão definidas pela entidade reguladora, ouvidos os titulares, os usuários e os

prestadores dos serviços:

Art. 38 - As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições da

prestação dos serviços e das tarifas praticadas e poderão ser:

I - periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os

usuários e a reavaliação das condições de mercado;

(...)

§ 1° - As revisões tarifárias terão suas pautas def inidas pelas respectivas entidades

reguladoras, ouvidos os titulares, os usuários e os prestadores dos serviços.

Dessa forma, o processo será mais democrático, transparente, claro e objetivo com

a realização de audiências e consultas públicas que permitam a participação da

população e dos titulares do serviços, que são os Municípios.

Ademais, a entidade fortaleceria sua atuação de regulação e fiscalização,

especialmente nos casos que envolvam as concessionárias estaduais, observando-se

os princípios da legalidade, moralidade, eficiência, impessoalidade e publicidade,

visto que a Arsae-MG também será um órgão ligado à administração estadual.

Não se deve inobservar, ainda, outros dispositivos da lei federal, como a

distribuição dos ganhos de produtividade com os usuários, impedindo, assim, que a

coletividade de consumidores pague pela lucratividade das prestadoras que beneficia,

muitas vezes, apenas os acionistas, muitos dos quais bancos e fundos de pensão no

exterior.

Este fato aplica-se, atualmente, à Companhia de Saneamento de Minas Gerais -

Copasa - que, em menos de 6 anos, distribuiu quase R$600.000.000,00 a

investidores e acionistas.

Ante o exposto e com vistas à defesa dos direitos dos consumidores, conto com o

apoio dos nobres pares para a aprovação desta emenda.
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EMENDA Nº 40

Acrescente-se à Seção I (Da criação, da finalidade e das competências da Arsae-

MG) do Capítulo II do Substitutivo nº 2 o seguinte artigo:

Art. ... - Toda decisão tomada no âmbito da Arsae-MG deverá ser baseada em

processo administrativo devidamente instaurado e instruído, sendo vedada a

tramitação de qualquer documento ou expediente que não tenha sido objeto de

autuação.

§ 1º – Todos os atos praticados pela Arsae-MG são públicos e serão

disponibilizados na internet, salvo se protegidos por dever de confidencialidade ou

sigilo.

§ 2º – Previamente à edição de quaisquer regulamentos e à aprovação de

diretrizes, níveis, estruturas e revisões tarifárias, bem como nos demais casos

definidos no regimento interno, a Arsae-MG promoverá consultas públicas e

audiências públicas presenciais.

§ 3º – A consulta pública será divulgada pela Imprensa Oficial e na página da

Arsae-MG na internet.

§ 4º – O prazo entre a efetiva disponibilização dos documentos indispensáveis à

consulta pública e a instalação dessa consulta não será inferior a 15 (quinze) dias.

§ 5º – A cada consulta pública será elaborado e publicado relatório circunstanciado.

§ 6º – Após a consulta pública e antes da tomada de decisão, a Arsae-MG realizará

audiência pública para debates, cuja data, hora, local e objeto serão divulgados com

antecedência mínima de 10 (dez) dias, pela Imprensa Oficial e na página da Arsae-

MG na internet.

§ 7º – A audiência pública será convocada e realizada pela Diretoria da Arsae-MG,

na forma do regimento interno.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.

Weliton Prado

EMENDA Nº 41

Acrescente-se o seguinte inciso ao art. 7º do Substitutivo nº 2:

“XV - manter sistema de contabilidade gerencial, de custos e contabilidade geral,

auditados anualmente, por empresa de auditoria independente, devidamente
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habilitada, que demonstre os custos utilizados na fixação da tarifa, bem como a

estrutura tarifária completa dos serviços de saneamento básico e o histórico de

inadimplência dos usuários por categoria.”.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.

Weliton Prado

Justificação: A realização de auditorias independentes visa identificar possíveis

fraudes e minimizar as causas de sua ocorrência. Constitui, portanto, uma ferramenta

indispensável para se contrapor às irregularidades, possibilitando a continuidade

operacional da prestadora dos serviços de forma legal, moral e adequada.

Segundo o Ministério Público estadual, a ausência da auditoria é uma preocupação

demonstrada inclusive pelo Tribunal de Justiça. Não existe nenhuma auditoria,

nenhum estudo das contas e dos números, por exemplo, apresentados pela Copasa

que ateste que os valores que a empresa solicita são aqueles mesmo de que ela

necessita.

Ora, como poderá ser identificado um problema e evitado que ela seja repassado

aos consumidores nos custos resultantes de negligência da estatal? Não se pode crer

que a agência que ora se pretende criar possa viabilizar esta atividade,

especialmente por causa do custo alto e porque ainda não se sabe quantas

prestadoras estarão sob sua fiscalização e regulação delegadas. A obrigação do

estudo deve, portanto, constar em lei, pois resultará no estabelecimento de uma data-

base para os reajustes.

Ante o exposto e com vistas à defesa da transparência do processo e dos direitos

dos consumidores, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta

emenda.

EMENDA Nº 42

Dê-se ao inciso VII do art. 6º do Substitutivo nº 2 a seguinte redação:

“VII – participar da elaboração e supervisionar a implementação da Política

Estadual de Saneamento Básico e do Plano Estadual de Saneamento Básico,

observando-se as políticas e diretrizes da gestão integrada de recursos hídricos, no

âmbito das bacias hidrográficas, as de saúde pública e as de meio ambiente.”.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.



____________________________________________________________________________
165

Weliton Prado

Justificação: O saneamento básico, ou a falta dele, produz efeitos diretos nos

recursos hídricos, na saúde pública e no meio ambiente. Portanto, faz-se necessário

estabelecer ações e metas que visem à redução dos níveis de poluição do meio

ambiente, em especial dos mananciais de águas superficiais e subterrâneas, e ao

controle e prevenção das doenças resultantes da prestação inadequada dos serviços

de saneamento básico.

Nesse sentido, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta

emenda.

EMENDA Nº 43

Acrescente-se o seguinte inciso ao art. 6º do Substitutivo nº 2:

“... - elaborar o seu regimento interno, estabelecendo procedimentos para a

realização de audiências e consultas públicas, atendimento, encaminhamento e

resposta às reclamações, elaboração e aplicação de regras éticas, edição de

resoluções, instruções, decisões administrativas e respectivos procedimentos

recursais”;

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.

Weliton Prado

Justificação: A presente emenda visa cumprir os dispositivos da Lei Federal n°

11.445/2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico,

assegurando que sejam ouvidos os usuários e titulares dos serviços – os Municípios.

A norma jurídica também trata dos direitos e deveres dos usuários, que deverão ser

fixados pelos Municípios, razão pela qual faz-se necessário que a agência, em seu

regulamento interno, estabeleça os procedimentos para a realização de audiências e

consultas públicas e para o atendimento ao usuário de forma articulada ou

harmonizada. Ademais, deverá a agência definir padrões de atendimento ao público e

mecanismos de participação e informação.

A legislação nacional prevê, ainda, que a entidade fiscalizadora deverá receber e se

manifestar conclusivamente sobre as reclamações que, a juízo do interessado, não

tenham sido suficientemente atendidas pelos prestadores dos serviços.

Pelas razões expostas, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação desta
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emenda.

EMENDA Nº 44

Acrescente-se o seguinte inciso e os seguintes parágrafos ao art. 6º:

“Art. 6º - ...

... - receber, apurar e encaminhar reclamações dos usuários do serviço regulado, os

quais deverão ser cientificados, em até cinco dias, das providências tomadas.

§... - Para o cumprimento do disposto no inciso (...) deste artigo, a resposta da

Arsae-MG ao usuário deverá ser clara e objetiva, abordando todos os pontos da

reclamação.

“§... - Quando a reclamação versar sobre cobrança indevida, deverá ser ela

suspensa imediatamente, salvo se o prestador indicar que o serviço foi contratado e

comprovar que o valor é efetivamente devido.”.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.

Weliton Prado

Justificação: As normas do Código de Defesa do Consumidor são inteiramente

aplicáveis às relações estabelecidas entre os usuários e as prestadoras dos serviços

de saneamento básico. O poder público, enquanto produtor de bens ou prestador de

serviços, remunerados não mediante a atividade tributária em geral (impostos, taxas

e contribuições de melhoria), mas por tarifas ou “preço público”, se sujeitará às

normas neste projeto de lei estatuídas em todos os sentidos e aspectos versados

pelos dispositivos no novo Código do Consumidor, sendo, aliás, categórico o seu art.

22. Portanto, atuando a agência de forma a regular e fiscalizar os serviços públicos,

faz-se necessário garantir em lei alguns direitos dos consumidores, como também

assegurar que as informações solicitadas pelo consumidor sejam prestadas e suas

reclamações apuradas e encaminhadas no prazo máximo de cinco dias úteis a contar

do registro. A resposta ao consumidor deverá ser clara e objetiva, abordando todos

os pontos da demanda do consumidor. Ademais, deve ter papel decisivo diante das

cobranças indevidas por serviços não prestados de forma adequada e ineficiente.

Nesse sentido, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 45

Acrescente-se o seguinte inciso ao art. 6º:
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“Art. 6º - ...

... - estabelecer, subsidiariamente, padrões e normas para a execução dos serviços

de saneamento básico para o atendimento ao usuário”;

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009

Weliton Prado

Justificação: A atividade de regulação de serviços públicos é competência

fundamental de uma agência, conforme a proposta para os serviços de

abastecimento de água e esgoto no Estado de Minas, como é objeto desta

proposição legislativa; contudo, no rol de competências da Agência Reguladora de

Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas

Gerais - Arsae-MG -, não está clara a atribuição para o estabelecimento de padrões e

normas para a execução dos serviços de saneamento básico, de forma subsidiária,

em observância a todos os ditames legais em vigor.

Deve, portanto, tal competência ficar expressamente definida no instrumento

legislativo de criação dessa autarquia especial.

Nesse sentido, faz-se necessário atender a agência reguladora a ser criada para

esse desafio, razão pela qual conto com o apoio dos nobres pares à aprovação desta

emenda.

EMENDA Nº 46

Acrescente-se o seguinte inciso ao art. 6º:

“Art. 6º - ...

... - observar o princípio da universalidade dos serviços de saneamento,

assegurando o mais amplo atendimento das populações, sem a exclusão dos

indivíduos considerados de baixa renda e das áreas de baixa densidade

populacional”.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.

Weliton Prado

Justificação: A tarifa diferenciada para famílias de baixa renda, usuárias dos

serviços de saneamento básico, é uma reivindicação urgente dos Municípios com os

menores Índices de Desenvolvimento Humano - IDH - de Minas Gerais.

A população dessas localidades enfrenta dificuldades com a comprometida
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prestação dos serviços públicos considerados essenciais e com as deficiências na

garantia dos direitos fundamentais e sociais. Ademais, encontram dificuldades para

conseguir empregos, e uma boa parte das famílias são cadastradas no Bolsa Família.

Para pagar as tarifas pelos serviços de saneamento básico, as famílias de baixa

renda, deixam, mesmo, de adquirir produtos alimentícios para poder honrar o

compromisso com a prestadora.

A medida, portanto, observa o princípio da universalidade dos serviços,

promovendo a inserção social, com os benefícios oriundos da água tratada e do

esgotamento sanitário.

Nesse sentido, faz-se necessário atentar a agência reguladora a ser criada para

esse desafio, razão pela qual conto com o apoio dos nobres pares à aprovação desta

emenda.

EMENDA Nº 47

O art. 5º passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:

“Art. 5º - ...

§ ... - Em regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, a Agência

poderá, objetivando a regulação dos serviços de saneamento básico considerados

como função pública de interesse comum, celebrar convênios ou acordos com os

Municípios, desde que manisfestem anuência.”.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.

Weliton Prado

Justificação: O titular dos serviços de saneamento básico – que compreendem

abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de

resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais – são os Municípios, que

podem delegar a organização, a regulação, a fiscalização e a prestação desses

serviços.

Não há dúvidas sobre a titularidade dos Municípios, nem mesmo nas regiões

metropolitanas. Essa discussão esgota-se claramente no art. 37 da Constituição

Federal. Há, no máximo, um regime de cooperação entre os Municípios e o Estado,

especialmente nas questões de interesse comum que ultrapassem os limites

municipais. Mas não se pode afastar a competência dos Municípios sobre os serviços
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de saneamento básico e sobre a delegação das funções de regulação e fiscalização

de tais serviços. Ademais, é estabelecendo contratos com os Municípios que as

empresas atuam na prestação dos serviços.

O Município pode, por exemplo, criar uma entidade municipal que faça a regulação

e a fiscalização da prestação dos serviços; pode, ainda, delegar essa tarefa a outra

entidade, estadual ou regional; e pode consorciar-se com outros Municípios .

Portanto, cabe ao Município a delegação dos serviços de regulação e fiscalização

dos serviços de saneamento básico, indicando a agência. Nesse sentido, com vistas

a que seja assegurada a titularidade dos Municípios, conto com o apoio dos nobres

pares à aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 48

Dê-se ao art. 5º a seguinte redação:

“Art. 5º - A Arsae-MG tem por finalidade fiscalizar e orientar a prestação dos

serviços públicos de saneamento básico, bem como editar normas técnicas,

econômicas e sociais para a sua regulação, por meio de convênio com o Município ou

consórcio de Municípios, desde que manifestada a sua anuência.”.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009

Weliton Prado

Justificação: O titular dos serviços de saneamento básico – que compreendem

abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de

resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais – são os Municípios, que

podem delegar a organização, a regulação, a fiscalização e a prestação desses

serviços.

Não há dúvidas sobre a titularidade dos Municípios, nem mesmo nas regiões

metropolitanas. Essa discussão esgota-se claramente no art. 37 da Constituição

Federal. Há, no máximo, um regime de cooperação entre Municípios e o Estado,

especialmente nas questões de interesse comum que ultrapassem os limites

municipais. Mas não se pode afastar a competência dos Municípios sobre os serviços

de saneamento básico e sobre a delegação das funções de regulação e fiscalização

de tais serviços. Ademais, é estabelecendo contratos com os Municípios que as

empresas atuam na prestação dos serviços.
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O Município pode, por exemplo, criar uma entidade municipal que faça a regulação

e a fiscalização da prestação dos serviços; pode, ainda, delegar esta tarefa a outra

entidade, estadual ou regional; e pode consorciar-se com outros municípios.

Portanto, cabe ao Município a delegação dos serviços de regulação e fiscalização

dos serviços de saneamento básico, indicando a agência. Nesse sentido, com vistas

a que seja assegurada a titularidade dos Municípios, conto com o apoio dos nobres

pares à aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 49

Acrescente-se à Seção I do Capítulo II o seguinte artigo:

Art. ... - A Arsae-MG, no desempenho de suas atividades, obedecerá aos princípios

da legalidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, da celeridade, da

impessoalidade, da igualdade, do devido processo legal, da descentralização, da

publicidade, da moralidade, da boa-fé e da eficiência, observando-se os seguintes

critérios e diretrizes:

I - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de

agentes e autoridades;

II - divulgação oficial dos atos administrativos;

III - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e

sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do

interesse público;

IV - mínima intervenção na atividade privada, admitidas as proibições, restrições e

interferências necessárias ao alcance dos objetivos da regulação;

V - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinem as suas

decisões;

VI - observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos usuários;

VII - coibição da ocorrência de discriminação no uso e no acesso à água;

VIII - proteção ao consumidor no que respeita a preços, continuidade e qualidade

do fornecimento de energia;

IX - aplicação de metodologias que proporcionem a modicidade das tarifas;

X - garantia à sociedade de amplo acesso a informações sobre a prestação dos

serviços públicos e das atividades desta Agência, assim como a publicidade das
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informações quanto à situação do serviço e aos critérios de determinação das tarifas.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.

Weliton Prado

EMENDA Nº 50

A Seção V do Substitutivo nº 2 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Seção V

Da Estrutura Orgânica da Arsae-MG

Art. ... - Integram a estrutura da Arsae-MG:

I - Conselho de Administração;

II - uma Diretoria Colegiada, composta por três membros, nomeados pelo

Governador do Estado, com mandatos não coincidentes de quatro anos, admitida

uma única recondução;

III - uma Procuradoria;

IV - uma Auditoria Setorial;

V - uma Assessoria de Comunicação;

VI - uma Ouvidoria;

VII - uma Superintendência de Regulação de Qualidade;

VIII - uma Superintendência de Regulação Econômica.

Art. ... - O Conselho de Administração será composto de sete membros, intitulados

Conselheiros, com as seguintes origens:

a) um membro representante do Governo do Estado;

b) dois representantes dos governos municipais conveniados com a agência;

c) dois representantes dos usuários dos serviços de saneamento;

d) um representante dos prestadores de serviço público de saneamento.

§ 1º - A atuação no âmbito do Conselho de Administração da Arsae-MG não enseja

remuneração para seus membros, e os trabalhos nele desenvolvidos são

considerados de relevante interesse público.

§ 2º - Compete ao Conselho de Administração da Arsae-MG:

I - estabelecer as normas gerais de administração da autarquia;

II - aprovar:

a) os planos e programas gerais de trabalho da autarquia;
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b) a proposta orçamentária anual e plurianual;

c) o relatório anual de atividades e a prestação de contas; e

d) as propostas de alteração no Quadro de Pessoal da autarquia;

III - autorizar aquisição, alienação e oneração de bem imóvel da autarquia;

IV - decidir, em grau de recurso, contra ato do Diretor- Geral; e

V - aprovar o seu regimento interno.

§ 3º - As demais disposições relativas ao funcionamento do Conselho de

Administração da Arsae-MG serão fixadas em seu regimento interno.

Art. .... - A Diretoria Colegiada será composta de três cidadãos de ilibada reputação

com experiência profissional comprovada em área relacionada com o objetivos da

Agência e notórios conhecimentos em área técnica pertinente.

§ 1º - Um dos integrantes da Diretoria Colegiada será nomeado pelo Governador do

Estado após eleição pela maioria absoluta dos Municípios que tenham delegado a

fiscalização e regulação de serviços de saneamento básico à Arsae-MG.

§ 2º - Dois dos 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 mandato dos Diretores é de quatro anos, não coincidentes, admitida uma

recondução.

§ 4º - Na hipótese de vacância, o novo Diretor cumprirá o período remanescente do

mandato.

§ 5º - O regimento interno da Arsae-MG disciplinará a substituição dos Diretores em

seus impedimentos, bem como durante a vacância.

Art. .... - A Diretoria exercerá suas competências de forma colegiada, deliberando

sempre por maioria absoluta, nos termos do regimento interno.

§ 1º - Os votos dos Diretores serão sempre fundamentados, reduzidos a termo e

registrados em ata, a que se dará publicidade, juntamente com os relatórios e outras

manifestações, salvo quando puder colocar em risco a segurança do País ou violar

segredo protegido ou direito à intimidade.

§ 2º - Cada Diretor votará com independência, não lhe sendo permitido abster-se na

votação de nenhum assunto, salvo quando impedido, devendo o motivo do
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impedimento ser apresentado formalmente e por escrito, registrado em ata e

amplamente divulgado.

§ 3º - Os Diretores são solidariamente responsáveis pelos atos praticados pelo

órgão no exercício de suas funções, salvo se, estando presentes na sessão ou tendo

participado do processo decisório no âmbito do qual foi praticado o ato, manifestarem

formalmente o seu desacordo, ou se, estando ausentes, declararem tempestivamente

seu desacordo por escrito, na forma do regimento interno.

§ 4º - O Diretor que retardar, injustificadamente, por mais de trinta dias, a

deliberação da Diretoria, mediante pedido de vista ou outro expediente de caráter

protelatório, terá suspenso o direito de participar das sessões, até que profira seu

voto, sem prejuízo da sanção disciplinar cabível.

Art. .... - Está impedido de exercer a função de Diretor da Arsae-MG aquele que:

I - tenha vínculo de parentesco, por consanguinidade ou afinidade, até o 2º grau,

com administrador, sócio-gerente ou membro do conselho fiscal de empresa

submetida à ação da Arsae-MG;

II - seja acionista ou sócio de empresa submetida à jurisdição da Arsae-MG ou de

empresa controladora daquela;

III - tenha ocupado, nos doze meses anteriores à nomeação, cargo de

administrador ou conselheiro de empresa submetida à ação da Arsae-MG, ou com ela

mantenha vínculo empregatício, ainda que suspenso o respectivo contrato de

trabalho;

IV - tenha exercido, nos doze meses anteriores à nomeação, cargo de direção em

entidade sindical ou associação de classe representativa de empresa ou de

empregados de empresa submetida à ação da Arsae-MG ;

V - tenha exercido, nos dois anos anteriores à nomeação, mandato eletivo

municipal, estadual ou federal.

Art. ..... - As competências da Diretoria Colegiada e das unidades previstas no

"caput", a denominação e as competências das unidades da estrutura orgânica

complementar serão estabelecidas em decreto após aprovação do conselho de

administração.

Parágrafo único - A Arsae-MG poderá instalar núcleos técnicos regionais, para a
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descentralização da fiscalização econômica e de qualidade, respeitando, sempre que

possível, a composição dos consórcios públicos de saneamento.

Art. .... - 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. .... - 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. .... - 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.

III - prestar, direta ou indiretamente, qualquer tipo de serviço a empresa submetida

à jurisdição da Arsae-MG ou a empresa controladora daquela.

Parágrafo único - O concessionário que contratar serviço de ex-Diretor no período

de impedimento a que se refere este artigo ficará sujeito às penalidades previstas

nesta lei.”.
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Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.

Padre João

EMENDA Nº 51

Acrescente-se onde convier:

“Art. .. - Nos termos do regulamento da Arsae-MG, será constituída, para cada

contrato de concessão ou permissão, comissão de acompanhamento e fiscalização

periódica, composta paritariamente por representantes do poder concedente, dos

concessionários ou permissionários e dos usuários ou consumidores.

§ 1º - A Arsae-MG oferecerá à comissão o suporte administrativo necessário ao seu

funcionamento.

§ 2º - Fica assegurado à comissão o acesso a locais, documentos e informações

que se fizerem necessários à consecução de suas finalidades.

§ 3º - A comissão elaborará, anualmente, relatório circunstanciado sobre o

desempenho da empresa concessionária ou permissionária, no qual poderão constar

sugestões para o aperfeiçoamento e a expansão dos serviços.

§ 4º - O relatório a que se refere o § 3º será encaminhado ao Conselho Diretor da

Arsae-MG e à Assembleia Legislativa.

§ 5º - Não será devida aos membros da comissão nenhuma remuneração pelos

trabalhos prestados.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.

Padre João

EMENDA Nº 52

Dê-se ao art. 5º, a seguinte redação:

“Art. 5º – A Arsae-MG tem por finalidade fiscalizar e orientar a prestação e a

comercialização dos serviços públicos de saneamento básico, bem como editar

normas técnicas, econômicas e sociais para a sua regulação, por meio de convênio

ou contrato de programa com Município ou consórcio de Municípios, em que estejam

expressos os limites, a abrangência e forma de atuação das atividades de

fiscalização e regulação delegadas.

Parágrafo único - o convênio poderá ser formalizado para um ou mais serviços

públicos de saneamento básico.”
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Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.

Padre João

Justificação: A redação original do art. 5º do Substitutivo n° 2 dá tratamento

diferenciado à delegação que deve ser dada pelos Municípios à agência para que ela

atue. Trata-se aquí da questão da titularidade. O governo dá tratamento diferenciado

segundo os interesses que defende. Para os Municípios que não tem contrato com a

Copasa - MG, dá a titularidade. Para os que tem contrato com a Copasa, a ação da

agência é imposta.

Essa contradição não existe, pelo menos nos documento oficiais do governo do

Estado. Em convênio de cooperação que celebraram o Município de Jequitinhonha e

o Estado, para o fim de estabelecer colaboração federativa na organização,

regulação, fiscalização e prestação dos serviços públicos municipais de

abastecimento de água e de esgotamento sanitário, assinado pelo Governador do

Estado em 8/4/2008, a cláusula terceira diz o seguinte:

“Cláusula Terceira: da regulação

Fica acordado pelos Convenentes que a regulação e fiscalização dos serviços

públicos objeto deste Convênio de Cooperação será realizada por pessoa jurídica

integrante da Administração Indireta do Estado de Minas Gerais, diversa da executora

dos serviços, devendo para tanto, ser celebrado Contrato de Programa com o

Município, nos termos do art. 23, §1º, da Lei nº 11.445, de 2007, do art. 13 da Lei

Federal nº 11.107, de 2005, e do art. 31 do Decreto Federal n° 6.017, de 2007.(Grifo

Nosso)

Lei nº 11.445, de 2007(citada)

Art. 23 - A entidade reguladora editará normas relativas às dimensões técnica,

econômica e social de prestação dos serviços, que abrangerão, pelo menos, os

seguintes aspectos:

§ 1º - A regulação de serviços públicos de saneamento básico poderá ser delegada

pelos titulares a qualquer entidade reguladora constituída dentro dos limites do

respectivo Estado, explicitando, no ato de delegação da regulação, a forma de

atuação e a abrangência das atividades a serem desempenhadas pelas partes

envolvidas.
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Assim, por esse convênio, fica claro que o Estado considera que o titular do serviço

público de água e esgoto é do Município e, portanto, há que ser celebrado um

contrato de programa entre o município e a agência reguladora.

Na convicção de que o processo legal é o da celebração de um instrumento jurídico

entre o Município e a Agência, apresentamos essa emenda.

EMENDA Nº 53

Acrescentem-se os seguintes artigos ao Substitutivo nº 2:

“Art. ... - As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições da

prestação dos serviços e das tarifas praticadas e poderão ser:

I - periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os

usuários e a reavaliação das condições de mercado;

II - extraordinárias, quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no

contrato, fora do controle do prestador dos serviços, que alterem o seu equilíbrio

econômico-financeiro.

§ 1o - As revisões tarifárias terão suas pautas definidas pelo Irsab, ouvidos os

titulares, os usuários e os prestadores dos serviços.

§ 2o - Poderão ser estabelecidos mecanismos tarifários de indução à eficiência,

inclusive fatores de produtividade, assim como de antecipação de metas de expansão

e qualidade dos serviços.

§ 3o - Os fatores de produtividade poderão ser definidos com base em indicadores

de outras empresas do setor.

§ 4o - A entidade de regulação poderá autorizar o prestador dos serviços a repassar

aos usuários custos e encargos tributários não previstos originalmente e por ele não

administrados, nos termos da Lei Federal no  8.987, de  13 de  fevereiro de  1995.”.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.

Padre João

EMENDA Nº 54

Acrescentem-se os seguintes artigos ao Substitutivo nº 2:

“Art. ... - A Arsae-MG promoverá consultas públicas antes da edição de quaisquer

regulamentos e da aprovação de diretrizes, níveis, estruturas e revisões tarifárias,

bem como nos demais casos definidos no Regimento Interno.
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§ 1º - O prazo entre a efetiva disponibilização dos documentos indispensáveis à

consulta pública e a instalação desta não será inferior a quinze dias.

§ 2º - A cada consulta pública, será elaborado e publicado relatório circunstanciado.

Art. ... - Antes da tomada de decisão em matéria relevante, a Arsae-MG deverá

realizar audiência pública para debates, cuja data, hora, local e objeto serão

divulgados com antecedência mínima de dez dias.”.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.

Padre João

EMENDA Nº 55

Acrescente-se a seguinte seção ao Substitutivo nº 2:

“Seção IV

Da Ouvidoria

Art. ... - Compete ao Ouvidor acompanhar, como representante da sociedade, toda

a atividade da Arsae-MG, zelando pela qualidade e eficiência de sua atuação, bem

como receber, apurar e cobrar solução para as reclamações dos usuários.

§ 1º - O Ouvidor atuará com independência, não tendo vinculação hierárquica com

a Diretoria.

§ 2º - O Ouvidor terá acesso aos documentos e informações existentes na Arsae-

MG, podendo acompanhar qualquer sessão da Diretoria e do Conselho de

Administração, devendo manter em sigilo as informações que tenham caráter

reservado ou confidencial.

Art. ... - O Ouvidor será designado pelo Governador do Estado entre os nomes

indicados em lista tríplice elaborada pelo Conselho de Administração, para mandato

de três anos, vedada a recondução.

§ 1º - Aplicam-se ao Ouvidor os requisitos de investidura, impedimentos, proibições

e causas de extinção do mandato previstos nesta lei para os Diretores da Arsae-MG;

§ 2º - Constitui falta grave do Ouvidor a usurpação de competência dos órgãos de

direção da Agência.”.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2009.

André Quintão

Encerramento
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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 3, às

9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária

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 3.287/2009

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Clube Filatélico e Numismático de Uberlândia, 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 3.287/2009 pretende declarar de utilidade pública o Clube

Filatélico e Numismático de Uberlândia, que tem como finalidade precípua 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 novos objetos para coleção;

disponibiliza para entidades educacionais instrutores, monitores ou informantes sobre

os processos de colecionar os referidos objetos.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.287/2009
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em turno único.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2009.

Getúlio Neiva, relator.

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.872/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe visa alterar

o parágrafo único do art. 1° da Lei n° 12.418, de 2 6/12/96.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1 e agora retorna

a este órgão colegiado, a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o

art. 189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em obediência ao § 1º do referido art. 189, transcrevemos no final deste parecer a

redação do vencido, que dele faz parte.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.872/2008, na forma aprovada no 1º turno, autoriza o donatário

do imóvel de que trata a Lei nº 12.418, de 26/12/96, a destiná-lo para a instalação da

biblioteca pública e do centro cultural. Em seu art. 2º prevê a reversão do bem ao

patrimônio do Estado, se, findo o prazo de cinco anos contados da publicação da

futura lei, não lhe for dada essa destinação; e o art. 3º revoga o art. 2º da Lei nº

12.418, de 26/12/96.

Cabe ressaltar que a alteração proposta pelo projeto de lei em análise está de

acordo com os preceitos legais que tratam da transferência de domínio de patrimônio

público, uma vez que atende às exigências do art. 18 da Constituição do Estado; do

art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e

contratos da administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de

1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos

orçamentos e dos balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito

Federal.

Ademais, transformado em lei, não representará despesas para o erário nem

acarretará repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.872/2008, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2009.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Júlio -

Juarez Távora - Inácio Franco.

PROJETO DE LEI Nº 2.872/2008

(Redação do Vencido)

Autoriza o donatário do imóvel de que trata a Lei nº 12.418, de 26 de dezembro de

1996, a dar ao imóvel a destinação que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o donatário do imóvel de que trata a Lei nº 12.418, de 26 de dezembro

de 1996, autorizado a destiná-lo para a instalação da biblioteca pública e do centro

cultural.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado, se, findo o

prazo de cinco anos contados da publicação desta lei, não lhe for dada a destinação

prevista no art. 1º.

Art. 3º - Fica revogado o art. 2º da Lei nº 12.418, de 26 de dezembro de 1996.

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

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 3.008/ 2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.008/2009 tem por

escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Santo Antônio do

Aventureito 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 art. 189, a redação do vencido faz parte

deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.008/2009, na forma aprovada no 1º turno, autoriza o Poder
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Executivo a doar ao Município de Santo Antônio do Aventureiro o imóvel constituído

pela área de 2.200m², situado na Rua José Antônio Serra, nº 15, Centro, nesse

Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o bem destina-se a uso

público e não pode ser utilizado para programas habitacionais ou de regularização

fundiária promovidos pela administração pública.

Cabe ressaltar que, em defesa do interesse público, o art. 2º prevê a reversão do

imóvel ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura

da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Cabe ressaltar que a transferência de domínio de bens público estadual, ainda que

para outro ente da Federação, somente pode ser realizada com autorização desta

Assembleia Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17

da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos

e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

O projeto de lei em análise encontra-se de acordo com aos preceitos legais que

tratam sobre a matéria, não representa despesas para o erário e não acarreta

repercussão na lei orçamentária. Portanto, não há impedimento para a sua

transformação em norma legal.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.008/2009 no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2009.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Inácio Franco, relator - Antônio Júlio - Juarez

Távora - Lafayette de Andrada.

PROJETO DE LEI Nº 3.008/2009

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santo Antônio do Aventureiro o

imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Santo Antônio do

Aventureiro o imóvel constituído pela área de 2.200m² (dois mil e duzentos metros

quadrados), situado na Rua José Antônio Serra, nº 15, Centro, no Município de Santo

Antônio do Aventureiro, registrado sob o nº 13.521, a fls. 48 do Livro 3-V, no Cartório

de Registro de Imóveis da Comarca de Além Paraíba.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o “caput” deste artigo destina-se a uso

público e não pode ser utilizado para programas habitacionais ou de regularização

fundiária promovidos pela administração pública.

Art. 2º - O imóvel objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 3.057/ 2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por escopo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Martinho Campos o imóvel que

especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma apresentada e retorna agora a este

órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.057/2009 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Martinho Campos uma área com 10.000m², situada na

localidade de Cervo, na Fazenda das Pedras, nesse Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º, o imóvel será destinado à construção

da sede de uma unidade de tratamento de dependentes químicos, o que atende ao

interesse coletivo que deve nortear as decisões da administração pública. Da mesma

forma, o art. 2º prevê a reversão do bem ao patrimônio do Estado se, no prazo

avençado, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A autorização legislativa para transferência de domínio de patrimônio público é
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exigência contida no art. 18 da Constituição do Estado; no art. 17 da Lei Federal nº

8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da administração

pública; e no § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas

gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da

União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

O projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que versam sobre a matéria,

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 3.057/2009 no

2º turno.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2009.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Antônio Júlio, relator - Lafayette de Andrada -

Juarez Távora - Inácio Franco.

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 3.089/ 2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o Projeto de Lei nº 3.089/2009 tem como

finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São José do Divino o

imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, 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.

Em cumprimento ao disposto no § 1º do referido art. 189, a redação do vencido faz

parte deste parecer.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 3.089/2009 de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de São José do Divino o imóvel constituído de terreno com área de

2.000m², situado na Rua Itambacuri, s/nº, nesse Município.

Segundo o parágrafo único do art. 1º do projeto, o bem destina-se à construção de

casas populares, para atender à demanda habitacional dos habitantes menos
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favorecidos . Ainda em defesa do interesse coletivo, o art. 2º prevê a reversão do

imóvel ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da

escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Ressalte-se que o projeto de lei em tela atende aos preceitos legais que versam

sobre a matéria, uma vez que se encontra de acordo com art. 18 da Constituição do

Estado; o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações

e contratos da administração pública; e o § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de

1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos

orçamentos e dos balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito

Federal. Ademais, não representa despesas para o erário nem acarreta repercussão

na Lei Orçamentária.

Diante dessas considerações, não há impedimento a sua transformação em lei.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.089/2009, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2009.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Juarez Távora, relator - Antônio Júlio - Inácio

Franco - Lafayette de Andrada.

PROJETO DE LEI Nº 3.089/2009

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São José do Divino o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São José do

Divino o imóvel constituído de terreno com área de 2.000m² (dois mil metros

quadrados), situado na Rua Itambacuri, s/nº, nesse Município, registrado a fls. 143 e

144v. do Livro 8, no Cartório do 2º Ofício de Notas da Comarca de Itambacuri.

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

de casas populares.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado, se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
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tiver sido dada a destinação prevista no art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.188/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, 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.

O projeto foi aprovado em 1º turno com as Emendas nºs 1 e 2 e retorna a esta

Comissão para receber parecer em 2º turno, nos termos do art. 189 do Regimento

Interno.

Em anexo, segue a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe tem por objetivo promover alterações na Lei nº 16.080,

de abril de 2006, 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. O referido programa é

componente do Projeto Estruturador de Pavimentação de Ligações e Acessos

Rodoviários aos Municípios - Proacesso -, ampliando as modalidades de garantia

oferecidas na operação.

A Lei nº 16.080, de 2006, prevê como garantias as ações preferenciais nominativas

de emissão da Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig –, de titularidade da

administração direta ou indireta, e as debêntures de emissão da Cemig, oferecidas

pelo Executivo até o limite de 125% (cento e vinte e cinco por cento) do valor do

financiamento.

A proposição em análise 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 referentes à compensação financeira pela utilização de

recursos hídricos e recursos minerais em território mineiro; e os ativos remanescentes
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dos processos de dissolução da MinasCaixa e de alienação do Credireal e do Bemge.

Além de viabilizar a opção de troca de algumas das atuais garantias, em face de

melhores oportunidades na geração de rendas adicionais provindas dos ativos, o

texto aprovado no 1º turno contém dispositivos que preservam o controle acionário

pelo Estado das empresas por ele controladas, no caso de eventual impossibilidade

de cumprimento das obrigações assumidas junto ao Banco do Brasil.

A matéria aprovada no 1º turno também apresenta dispositivo que limita a oferta de

direitos creditórios provenientes da compensação financeira devida ao Estado pela

utilização de recursos hídricos e minerais ao período em que durar o mandato do

Chefe do Poder Executivo, conforme determina a Resolução nº 43, de 21/12/2001, do

Senado Federal.

Quanto aos direitos creditórios do Findes e 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 existem óbices à utilização desses

recursos como garantia do empréstimo contratado.

Sob o ponto de vista financeiro-orçamentário, que nos compete avaliar, este relator

ratifica a posição adotada anteriormente por esta Comissão, tendo em vista que os

recursos necessários ao atendimento da contrapartida financeira do Estado, ao

custeio das despesas relativas à amortização do principal e ao pagamento de juros e

demais encargos decorrentes da operação de crédito em comento serão consignados

anualmente no Orçamento do Estado.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.188/2009, no 2º

turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2009.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Juarez Távora -

Inácio Franco - Antônio Júlio.

PROJETO DE LEI Nº 3.188/2009

(Redação do Vencido)

Altera a Lei nº 16.080, de 26 de abril de 2006, que autoriza o Poder Executivo a

contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S.A., destinada à execução do
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Programa de Melhoria de Ligações e Acessos Rodoviários no Vale do Rio Doce.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 3º da Lei nº 16.080, de 26 de abril de 2006, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a oferecer como garantia para a

realização da operação de crédito de que trata esta lei, até o limite equivalente a

125% (cento e vinte e cinco por cento) do valor do financiamento:

I – ações preferenciais nominativas de emissão da Companhia Energética de Minas

Gerais S.A. – Cemig -, de titularidade da administração direta ou indireta;

II – debêntures de emissão da Cemig;

III – participações acionárias que o Estado detenha junto às empresas 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;

IV – direitos creditórios do Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento – Findes -, nos

termos do disposto no inciso V do art. 9º da Lei nº 15.981, de 16 de janeiro de 2006;

V – direitos creditórios originados de créditos devidos ao Estado, 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;

VI – ativos adquiridos pelo Estado em decorrência da extinção da Caixa Econômica

do Estado de Minas Gerais – MinasCaixa - e da alienação das ações representativas

do controle acionário do Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A. – Credireal - e

do Banco do Estado de Minas Gerais S. A. – Bemge.”.

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

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 3.226/ 2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o Projeto de Lei nº 3.226/2009 tem por

escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Arantina o imóvel que

especifica.
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A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma apresentada e retorna agora a este

órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.226/2009 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Arantina um imóvel com área de 2.000m², situado nesse

Município.

Atendendo ao interesse coletivo que deve nortear as decisões da administração

pública, o parágrafo único do art. 1º da proposição preceitua que o referido imóvel

será destinado à instalação de órgãos municipais e ao desenvolvimento de atividades

sociais. Ainda para resguardar esse interesse, o art. 2º prevê a reversão do bem ao

patrimônio do Estado, se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A autorização legislativa para transferência de domínio de patrimônio público é

exigência contida no art. 18 da Constituição do Estado; no art. 17 da Lei Federal nº

8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da administração

pública; e no § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas

gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e dos

balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Cabe reiterar que o projeto de lei atende aos preceitos legais que versam sobre a

matéria, não representa despesas para o erário nem acarreta repercussão na Lei

Orçamentária.

Diante dessas considerações, não há impedimento a sua transformação em lei.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.226/2009, no

2º turno.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2009.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Inácio Franco, relator - Antônio Júlio - Lafayette

de Andrada - Juarez Távora.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.692 /2008

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 2.692/2008, de autoria do Deput ado Doutor Viana, que dá a

denominação de René Barbosa Canabrava à sede da Força-Tarefa Previ-Incêndios

Florestais de Minas Gerais, com sede no Município de Curvelo, foi aprovado em turno

único, com a Emenda n° 1 ao 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° 2.692/2008

Dá denominação à unidade da Força Tarefa Previncêndio, localizada no Município

de Curvelo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art 1° - Fica denominada René Barbosa Canabrava a u nidade da Força Tarefa

Previncêndio, localizada no Município de Curvelo.

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

Sala das Comissões, 28 de maio de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.074 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.074/2009, de autoria do Deput ado Rômulo Veneroso, que

declara de utilidade pública o Palmeiras Futebol Clube, 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° 3.074/2009

Declara de utilidade pública o Palmeiras Futebol Clube, com sede no Município de

Betim.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Pal meiras Futebol Clube, com sede no

Município de Betim.

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

Sala das Comissões, 28 de maio de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 2/6/2009, a seguinte comunicação:

Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento da Sra. Gabriela Viana

Campolina, ocorrido em 28/5/2009, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 5 DE JUNHO DE 2009

ATAS

ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 3/6/2009

Presidência dos Deputados José Henrique, Hely Tarqüínio e Delvito Alves

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

Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições: Projetos de Lei nºs 3.400 a 3.403/2009 - Requerimentos nºs 3.968 a

3.995/2009 - Requerimentos da Deputada Maria Lúcia Mendonça e dos Deputados

Mauri Torres, Wander Borges, Célio Moreira e outros e Fábio Avelar e outros -

Comunicações: Comunicações das Comissões de Participação Popular e de Política

Agropecuária e dos Deputados Chico Uejo, Ivair Nogueira e Domingos Sávio -

Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Hely Tarqüínio, Doutor Viana, Fábio

Avelar e Domingos Sávio - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -

Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de

Requerimentos: Requerimentos da Deputada Maria Lúcia Mendonça e dos

Deputados Mauri Torres, Wander Borges, Célio Moreira e outros e Fábio Avelar e

outros; deferimento - Requerimento do Deputado Almir Paraca; deferimento; discurso

do Deputado André Quintão - Requerimento do Deputado Ademir Lucas; deferimento;

discurso do Deputado Carlos Mosconi - Requerimento do Deputado Gilberto Abramo;

deferimento; discurso do Deputado Getúlio Neiva - Registro de Presença -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin

Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio
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Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito

Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Elmiro

Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto

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

Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -

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 - Tiago Ulisses -

Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges.

Abertura

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

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

OFÍCIOS

Da Sra. Maria do Rosário, Presidente da Comissão de Educação e Cultura da

Câmara dos Deputados, convidando para a discussão do Novo Plano Nacional de

Educação: Educação, Sociedade e Cidadania, a realizar-se por meio de

videoconferência em 30/6/2009.

Do Sr. Antônio Corrêa Neto, Diretor Financeiro do Fundo Nacional de

Desenvolvimento da Educação - Fundeb -, encaminhando o “Manual de Orientação

do Fundeb - 2009”. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74

da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)
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Do Sr. Sebastião Dias Mendonça, Presidente da Câmara Municipal de Guarani,

informando a aprovação, por essa Casa, de moção de apoio à Defensoria Pública do

Estado. (- À Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Paulo Cezar Consentino dos Santos, Presidente do Conselho Regional de

Contabilidade de Minas Gerais, apresentando, para apreciação desta Casa, o nome

do Sr. Alexandre Bossi Queiroz, membro do referido Conselho, como aspirante ao

cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas. (- À Mesa da Assembleia.)

Do Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário Adjunto de Fazenda,

informando o valor da Receita Corrente Líquida referente ao período de maio de 2008

a abril de 2009. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da

Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Nilson Limone, Diretor de Gestão Interna (substituto) da Secretaria Executiva

do Ministério da Cultura, informando a liberação ao Estado de recursos referentes a

convênio com esse órgão. (- 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. Hipérides Ateniense, Secretário Executivo do Comitê de Acompanhamento e

Análise de Propostas de Parcerias Referenciadas na Lei nº 12.276, da Secretaria de

Desenvolvimento Econômico, encaminhando cópia de contrato de parceria celebrado

entre o Estado e a Carneirinho Agroindustrial S.A. (- 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. Israel Ferreira Nunes Neto, Coordenador das Comissões Permanentes da

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, informando a composição das

comissões permanentes dessa Casa Legislativa a partir de 4/4/2009.

Do Sr. Carlos Expedito Marques, Presidente Voluntário da Apae de Divinópolis,

encaminhando relatório de atividades e cópia do balanço patrimonial da entidade

relativos ao ano de 2008. (- À Comissão do Trabalho.)

Da Sra. Sandra Roberta Mendonça, Presidente Voluntária do Instituto Helena

Antipoff, encaminhando relatório de atividades e cópia do balanço patrimonial da

entidade relativos ao ano de 2008. (- À Comissão do Trabalho.)

Do Sr. Carlos Macedo de Oliveira, Presidente do jornal “Hoje em dia”, convidando
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os membros desta Casa para participar do seminário “Meio Ambiente e Cidadania”, a

ser realizado no dia 9/10/2009.

Do Sr. Genilson Campos de Oliveira, pedindo providências em relação à Lei nº

14.937, de 2003, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos

Automotores - IPVA - e dá outras providências. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº

3.031/2009.)

Do Sr. José Carlos Laender Castro, sugerindo a criação do programa BH 24 Horas,

como forma de minimizar os problemas relativos ao transporte público nesta Capital.

(- 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 3.400/2009

Dá denominação ao acesso que liga a MG-464 à cidade de Conquista.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Alameda Italo Guardiero o acesso que liga a MG-464 à

cidade de Conquista.

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

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2009.

Délio Malheiros

Justificação: O projeto ora apresentado tem como fito prestar homenagem ao

cidadão conquistense Ítalo Guardiero, que foi pai de família exemplar, pedreiro de

mãos calejadas, dedicado ao trabalho, honesto, competente e excessivamente

amoroso com as duas filhas, às quais proporcionou excelente educação, como vemos

na figura da atual Prefeita de Conquista, Vera Lúcia Guardieiro. O Sr. Ítalo Guardiero

popularmente conhecido como Seu Niva, desempenhou várias funções em sua

cidade natal, entre elas a de operador de projeção de filmes no Cine Vera Cruz e, sua

grande paixão, a de goleiro e técnico do Conquista Esporte Clube. Foi fundador de

uma escolinha de futebol no Município, onde ensinou muitos jovens, por meio do
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esporte, a disciplina e o respeito ao próximo, sem nunca deixar de lado o seu trabalho

de servidor público junto à Prefeitura do Município.

São por essas e outras razões que se pretende prestar justa honraria ao ilustre

cidadão conquistense Ítalo Guardiero.

- 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 3.401/2009

Declara de utilidade pública a Associação Atlética Juventus Minasnovense, com

sede no Município de Minas Novas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Atlética Juventus

Minasnovense, com sede no Município de Minas Novas.

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

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2009.

Irani Barbosa

Justificação: A mencionada entidade vem prestando relevantes serviços ao

promover atividades sociais, cívico-culturais e desportivas, dedicando-se

especialmente ao futebol. Sendo declarada de utilidade pública, terá maiores

facilidades para desenvolver seu trabalho, pelo que conto com o apoio dos nobres

Deputados para a aprovação deste projeto, considerando ainda que a Associação

preenche os requisitos previstos pela legislação em vigor.

- 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 3.402/2009

Declara de utilidade pública o Sindicato dos Delegados de Polícia de Minas Gerais -

Sindepo-Minas -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato dos Delegados de Polícia de

Minas Gerais - Sindepo-Minas -, com sede no Município de Belo Horizonte.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2009.

Sargento Rodrigues

Justificação: O Sindicato dos Delegados de Polícia de Minas Gerais - Sindepo-

Minas -, em pleno e regular funcionamento desde 5/1/91, com sede e foro em Belo

Horizonte, é uma associação sem conotação político-partidária, fins lucrativos ou

sectarismo religioso, com atuação pautada nos limites da lei e nos interesses

nacionais.

A entidade tem por objetivo representar legalmente os Delegados de Polícia do

Estado perante os Poderes constituídos na defesa dos direitos e interesses da

categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, colaborando com o

poder público, demais sindicatos e associações de classes no trato de matérias de

interesse comum.

Pelo que se infere da leitura dos documentos anexados ao processo, o Sindicato é

administrado por diretoria constituída de pessoas idôneas e não remuneradas pelo

exercício dos cargos que ocupam.

Assim, por preencher a entidade 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.

PROJETO DE LEI Nº 3.403/2009

Dá denominação de Rodovia João da Costa Mafra ao trecho que liga o Município

de Imbé de Minas à BR-116, entroncamento Ubaporanga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Rodovia João da Costa Mafra ao trecho que liga o

Município de Imbé de Minas à BR-116, entroncamento Ubaporanga, com extensão de

22km.

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

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2009.

Djalma Diniz
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Justificação: João da Costa Mafra, mais conhecido como João do Tino, nasceu em

13/8/26, no Município de Inhapim, filho do Sr. Ernestino Gomes da Costa e Dona Rita

Mafra da Costa e teve sete irmãos. Ainda jovem, mudou-se para o então Distrito de

Imbé de Minas, Município de Caratinga, onde aos 22 anos de idade casou-se com a

Sra. Carmem Vieira Mafra, nascida em 26/5/31, de cuja união nasceram dois filhos:

Paulo Edgar da Costa, casado com a Sra. Maria Inês Guido da Costa e pai de três

filhas: Ana Isabel, Marina e Letícia; e Mário Lúcio da Costa, nascido em 3/8/50,

casado com a Sra. Márcia Alves Miranda da Costa e pai de três filhos: Isabela, Isaura

e Mário Júnior. Em 1963, João do Tino mudou-se com a família para a cidade de

Caratinga.

Em 1976, candidatou-se a Prefeito de Caratinga, sendo eleito por uma margem de

votos nunca vista no Município, exercendo o mandato até 1982. Elegeu-se, ainda, o

Vereador mais votado por três mandatos consecutivos, sendo por duas vezes o

Presidente da Câmara Municipal. Infelizmente um acidente automobilístico ocorrido

em 9/11/91, ceifou-lhe a vida quando se preparava para concorrer novamente ao

cargo de Prefeito nas eleições de 1992.

Essa proposição procura prestar justa homenagem à memória de João do Tino,

pessoa de reputação ilibada, pelos relevantes serviços prestados aos Municípios de

Imbé de Minas, Ubaporanga, Inhapim, Caratinga e região. Homem de grande

liderança política e comunitária, acreditava que o progresso sempre está diretamente

ligado a uma infraestrutura viária eficaz. Iniciou, assim, uma luta incansável pela

construção do trecho da rodovia de que trata este projeto, que no momento está

sendo pavimentada por meio do Programa Proacesso, em realização de mais um

compromisso assumido com a população pelo Governador Aécio Neves.

Embora o referido trecho seja municipal, no que se refere à competência normativa

devemos examinar os seguintes pressupostos para a legalidade desta proposição. O

art. 22 da Constituição Federal relaciona as matérias que só podem ser reguladas

pela união, de interesse nacional. As que são reguladas pelo Município, por sua vez,

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

assuntos de interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para

atender às suas peculiaridades.
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No que diz respeito ao Estado, a regra básica para delimitar sua competência está

consagrada no § 1º do art. 25 da Constituição da República. É a chamada

competência residual, que lhe faculta tratar das matérias que não se enquadram no

campo privativo da União ou do Município.

Assim, à luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios públicos

não constitui assunto de competência privativa da União nem do Município, podendo

ser objeto de disciplina jurídica por parte do Estado Federado. Com efeito, foi editada

a Lei Estadual nº 13.408, de 21/12/99, que fixa as condições para se dar nome aos

próprios do Estado e estabelece ser da competência do Legislativo dispor sobre a

matéria, exigindo-se somente que o homenageado seja falecido e haja correlação

entre a destinação do próprio público e a área em que ele se tenha destacado.

Além disso, a Constituição mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa

reservada a nenhum dos Poderes, ao Tribunal de Contas ou ao Ministério Público,

sendo adequada a apresentação do projeto por membro desta Assembleia

Legislativa.

Em vista do exposto, espero contar com o apoio dos nobres parlamentares desta

Casa Legislativa para aprovação da matéria.

- 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 3.968/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Governador do Estado pela implantação e construção,

no Bairro Eldorado, em Contagem, da Área Integrada de Segurança Pública - Aisp

25. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 3.969/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Automóvel Clube de Minas Gerais pelas comemorações

dos seus 84 anos de fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 3.970/2009, do Deputado Elmiro Nascimento, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Patos de Minas pelo transcurso do

117º aniversário de emancipação desse Município e com o Sindicato dos Produtores
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Rurais pela realização de sua 51ª Festa Nacional do Milho. (- À Comissão de

Assuntos Municipais.)

Nº 3.971/2009, do Deputado Irani Barbosa, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério da Saúde pedido de providências para a inclusão das vacinas contra

hepatite A, varicela e meningite bacteriana no calendário básico de vacinação da rede

pública de saúde. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 3.972/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Pier Giorgio Senesi Filho pelo recebimento do Grande

Colar do Mérito Legislativo Municipal Presidente Affonso Augusto Moreira Penna.

Nº 3.973/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Marcelino Maia de Lima Guerra pelo recebimento do

Grande Colar do Mérito Legislativo Municipal Presidente Affonso Augusto Moreira

Penna.

Nº 3.974/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Leonardo Rodrigues Belo Couto pelo recebimento do

Grande Colar do Mérito Legislativo Municipal Presidente Affonso Augusto Moreira

Penna.

Nº 3.975/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Roberto Vieira de Carvalho, Vice-Prefeito de Belo

Horizonte, pelo recebimento do Grande Colar do Mérito Legislativo Municipal

Presidente Affonso Augusto Moreira Penna.

Nº 3.976/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. José Anchieta da Silva pelo recebimento do Grande

Colar do Mérito Legislativo Municipal Presidente Affonso Augusto Moreira Penna.

Nº 3.977/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Sra. Márcia Maria Milanez pelo recebimento do Grande

Colar do Mérito Legislativo Municipal Presidente Affonso Augusto Moreira Penna.

Nº 3.978/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. João Marcos Grossi Lobo Martins pelo recebimento do

Grande Colar do Mérito Legislativo Municipal Presidente Affonso Augusto Moreira

Penna.
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Nº 3.979/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Raimundo Cândido Júnior pelo recebimento do Grande

Colar do Mérito Legislativo Municipal Presidente Affonso Augusto Moreira Penna. (-

Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 3.980/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja enviado ao

Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente pedido de informações sobre a

situação ambiental de uma nascente no Município de Nova Era, a qual teria sido

contaminada em decorrência da execução de obras de instalação de uma estação

rádio - base da Telemig Celular na região.

Nº 3.981/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente do Instituto Mineiro de Gestão das Águas pedido de informações sobre a

situação ambiental de uma nascente no Município de Nova Era, a qual teria sido

contaminada por mercúrio e arsênio, em decorrência da execução de obras de

instalação de uma estação rádio - base da Telemig Celular na região. (- Distribuídos à

Mesa da Assembleia.)

Nº 3.982/2009, da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado, em que

solicita seja encaminhado ao Presidente do Senado pedido de providências para

agilizar a tramitação do Projeto de Lei nº 43/2009, que altera a Lei nº 7.210, de 1984 -

Lei de Execução Penal. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 3.983/2009, da Comissão de Administração Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Planejamento pedido de providências para que

encaminhe a esta Casa projeto de lei reestruturando as carreiras dos técnicos e

analistas administrativos lotados na Secretaria de Educação, na Polícia Militar, na

Polícia Civil, na Defensoria Pública e em outros órgãos do Estado.

Nº 3.984/2009, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado à

Secretária de Educação pedido de providências quanto às definições que menciona,

tomadas na audiência pública realizada por esta Comissão em 16/4/2009, referentes

à ação de despejo contra o Conselho Comunitário Ribeiro de Abreu - Comupra -; à

execução do Programa Nossa Horta; a convênio entre o Comupra e a Secretaria de

Educação; à elaboração de projeto curricular de educação ambiental e cidadania para

a Escola Estadual Bolívar Tinoco Mineiro.
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Nº 3.985/2009, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado à

Diretora da Escola Estadual Bolívar Tinoco Mineiro pedido de providências quanto às

definições que menciona, tomadas na audiência pública realizada por esta Comissão

em 16/4/2009, referentes a convênio entre o Comupra e a Secretaria de Educação

visando regular o funcionamento do Programa Nossa Horta; a elaboração de plano de

trabalho para a utilização do Programa Nossa Horta pelos alunos da escola

mencionada; a elaboração de projeto curricular de educação ambiental e cidadania

para a mesma escola.

Nº 3.986/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social proposta de intervenção governamental

intitulada Programa Segurança: Eu Quero, da Associação dos Municípios da

Microrregião do Leste de Minas e de Juízes do Fórum de Mantena, e pedido de

providências para sua inserção no planejamento estadual com a dotação

orçamentária correspondente.

Nº 3.987/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para que seja

implantado um centro de saúde na Penitenciária Jason Soares de Albergaria, no

Município de São Joaquim de Bicas.

Nº 3.988/2009, da Comissão de Transporte, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Jamil Curi, Presidente da Pavisan S.A., pela autoria do

projeto de restauração da BR-135.

Nº 3.989/2009, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente da Cemig pedido de providências para iluminação do trevo que dá acesso

aos Municípios de São Pedro dos Ferros e Raul Soares, localizado na BR-262, no

Bairro Santa Efigênia, Município de Rio Casca.

Nº 3.990/2009, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Diretor-Geral do DER - MG pedido de providências para recuperação dos bueiros da

Rodovia MG-329, no trecho que menciona, no Município de Rio Casca.

Nº 3.991/2009, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Diretor-Geral do DER - MG pedido de providências com vistas a que seja realizada

fiscalização para que os veículos com carga acima do permitido não trafeguem no
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perímetro urbano do Município de São Pedro dos Ferros.

Nº 3.992/2009, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Diretor-Geral do DNIT pedido de providências para dotar os acessos dos Municípios

de Engenheiro Navarro, Joaquim Felício, Corinto e Curvelo de condições técnicas

para dar segurança aos moradores e veículos que transitam pela BR-135.

Nº 3.993/2009, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Diretor-Geral do DNIT pedido de providências para instalação de placa sinalizando a

entrada para o Município de São Pedro dos Ferros, no trevo da BR-262 que dá

acesso aos Municípios de Raul Soares e São Pedro dos Ferros.

Nº 3.994/2009, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Diretor-Geral do DNIT pedido de providências com vistas à realização de estudos

técnicos para que sejam dotados de anéis rodoviários os Municípios de Bocaiúva,

Buenópolis e Augusto de Lima.

Nº 3.995/2009, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Diretor-Geral do DNIT pedido de providências para instalação de três quebra-molas

na BR-262, no Município de Rio Casca, na altura do trevo de acesso aos Municípios

de São Pedro dos Ferros e Raul Soares.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Deputada Maria Lúcia

Mendonça e dos Deputados Mauri Torres, Wander Borges, Célio Moreira e outros e

Fábio Avelar e outros.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Participação Popular e de Política Agropecuária e dos Deputados Chico Uejo, Ivair

Nogueira e Domingos Sávio.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Hely Tarqüínio.

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

venho à tribuna esta tarde para fazer apologia e reconhecer o esforço do Governador

Aécio Neves já no segundo lustro do seu governo. Participamos, como Secretário

Adjunto de Saúde, do primeiro governo e da composição do colegiado do governo e

pudemos conhecer o zelo com que montou sua equipe técnica, fazendo um
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diagnóstico que foi compreendido com alta sensibilidade política, assim como o foi a

carência do nosso povo de Minas Gerais, exatamente pela dignidade do ser humano.

Essa dignidade é traduzida nos 10 ou mais indicadores sociais que sustentam e dão

condição à nossa intenção, à nossa esperança de ter uma existência mais feliz em

uma sociedade organizada com a doutrina da social democracia, em que pese ao

sistema neoliberal implantado no mundo a partir de banqueiros, de grandes

capitalistas, de grandes conglomerados.

Poucos dominam legiões de pessoas necessitadas. Digo isso exatamente para que

se entenda esse sistema neoliberal, que encarna a ganância do ser humano, a

antiética, porque ética, meus senhores, é o cuidado que temos com o outro, é o

cuidado dentro da jurisdição da ambição, e não da ganância. Quando se passa para o

lado da ganância, há falta de ética. Esse sistema perverso, finalmente, entrou em

colapso. Agora o mundo está buscando mecanismos para frear esse sistema a fim

de, a partir deste momento, mudarmos os rumos, darmos um giro de 90 graus e

encontrarmos o cenário desejado, inspirado por nosso Governador, pelo estadista

Aécio Neves, juntamente com sua equipe.

Venho a esta tribuna fazer apologia do Proacesso, um exemplo do governo Aécio

Neves, assim como todos os demais 57 projetos estruturadores. No início, o objetivo

era menos ambicioso, depois tornou-se mais abrangente. Todos esses projetos

estruturadores apresentam diretrizes para melhorar a saúde, a educação, a moradia

etc., sem discriminação, dando oportunidade a todos, a todas as raças. Hoje, pela

manhã, foi aprovada uma lei que não discrimina raça, que dá oportunidade aos

afrodescendentes, aos índios, a todos.

Foi com essa visão, com essa missão que o nosso Governador formou seu primeiro

governo, já estando no segundo. Em seu primeiro mandato, em seu primeiro governo,

o Governador abriu a Constituição. O Orçamento do Estado cumpre dispositivos

constitucionais. Gosto sempre de dizer que nossa Constituição é a nossa promessa

de vida. Quando fazemos uma lei que obedece à Constituição, estamos cumprindo

uma profecia que os constituintes de 1988 - com espírito parlamentarista, em que

pese a nosso governo ser presidencialista - escreveram.

Estou aqui para dizer que o Orçamento, a partir do governo Aécio Neves, deixou de
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ser uma peça de ficção, passando a acontecer, a configurar e a cumprir a profecia do

Orçamento, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do PPAG, com a cooperação desta

Casa, considerando todas as variáveis partidárias, até mesmo de nosso importante

PT, presente em várias comissões. Quero dizer que, especialmente na Comissão de

Participação Popular, o companheiro Deputado André Quintão sempre elogia o

governo por perceber que a coisa está acontecendo. Esse parlamentar é um ator

importante, juntamente com sua Comissão.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Obrigado, Deputado Hely Tarqüínio.

Gostaria de aparteá-lo para parabenizá-lo pela apologia que faz do nosso governo

Aécio Neves, do qual V. Exa. já fez parte como Secretário Adjunto, profundo

conhecedor que é da saúde de Minas Gerais. V. Exa. realizou, na Secretaria de

Saúde, um trabalho extraordinário, coadjuvando com o Secretário Marcus Pestana,

nos primeiros momentos de sua administração, a quem proporcionou saberes

científicos e técnicos, graças ao extraordinário conhecimento de medicina que V. Exa.

possui. Hoje a saúde em Minas tem superado todos os patamares, o que demonstra

o cuidado e o zelo do nosso Governador, que busca sempre a saúde de primeira

qualidade para o povo.

É importante termos como foco a governabilidade de nosso Governador, da forma

como V. Exa. está fazendo nesta tarde.

Temos aprovado inúmeros projetos, basta lembrar esse último que nos levou a

buscar autorização legislativa para firmar convênio com o Bird, garantindo-se novos

investimentos para Minas Gerais.

Com essa apologia, tenha certeza de que V. Exa., árduo defensor do governo,

dadas as suas convicções e o seu conhecimento extraordinário e invejável nesta

Casa, sem dúvida alguma vai ao encontro dos interesses maiores do nosso povo.

Parabéns.

O Deputado Hely Tarqüínio - Agradeço as palavras do companheiro Deputado

Dalmo Ribeiro Silva. Prosseguindo, queria dizer que presenciei, há cerca de 20 dias,

a inauguração da estrada que liga Lagoa Grande à MG-410, que vai de Brasília a

Patos de Minas, na minha região. Lá estava o Presidente do DER, e tivemos a honra

de inaugurar esse trecho de rodovia, que faz parte do Proacesso, com 29km, ao lado
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do nosso Vice-Governador, Antonio Anastasia, que é o verdadeiro arquiteto do

governo. Lá estávamos eu, o Prefeito José Francelino, os componentes da Câmara

de Vereadores e os Deputados Elmiro Nascimento e Almir Paraca. Tivemos a alegria

de ver concretizado esse sonho de muitos anos quando foi emancipado aquele

Município, ou melhor, quando aqui, com a participação da Comissão de Assuntos

Municipais, emancipamos esse Município.

Ficamos honrados em constatar a visão, o olhar panorâmico do Governador sobre

Minas Gerais, porque são 853 Municípios e ele já está concretizando a segunda fase

do Proacesso, que inclui 224 Municípios que carecem de ligação asfáltica. Mais de

102 Municípios foram ligados, restando apenas 32 para o ano de 2009, e os recursos

já estão assegurados para isso. Agora serão mais 85 até o final de 2010, quando se

terá completado todo esse programa.

Com o beneplácito, com o apoio dos partidos da Oposição nesta Casa,

conseguimos, nesta semana, a aprovação de um empréstimo substancial de

US$260.000.000,00 e, pelo que parece, de mais R$185.000.000,00 por intermédio do

Banco do Brasil. Antes, Minas Gerais precisava do aval da União, mas hoje nosso

Estado faz empréstimo diretamente nos órgãos internacionais porque ele cumpre

pontualmente com os seus compromissos.

É fácil fazer oposição no campo das idéias, é natural. Aqui, compete a cada um

defender o seu partido, mas temos de reconhecer que o governo tem sido um

governo técnico, com sensibilidade política para fazer a melhor política de caráter

existencial para as pessoas, ou seja, a melhor política para o cidadão carente.

Se Deus quiser, no final do governo Aécio Neves haverá 5.500km de asfalto

construídos, o que fará a diferença no IDH de Minas Gerais e no relatório a ser

encaminhado para a ONU, tendo em vista as melhores condições de vida que

estamos dando às pessoas, em que pese ao perverso modelo neoliberal. As

populações mais carentes só vão conseguindo melhorar o seu IDH em virtude de um

governo da qualidade do governo Aécio. É preciso entender que a natureza não dá

salto e também há imperfeições até dos governantes.

De qualquer maneira, o Governador, com a sua equipe, constitui uma inspiração

para que nós aqui analisemos, de forma suprapartidária e com vistas ao cumprimento
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de nossa missão, e melhoremos os projetos desta Casa. A nossa missão é melhorar

os projetos que vêm do Governador e criar projetos que materializem as suas ações,

para que o Governador os sancione ou o faça por meio de decreto. Porque sempre

nos preocupamos com uma coisa: fazemos muitas leis, mas, muitas vezes, elas vão

para gavetas; elas são sancionadas, mas não são decretadas. Então, quando

fazemos a lei, devemos pensar se existe dinheiro no Orçamento, se foi feita a revisão

do PPAG, se ela poderá ser incluída ou não, porque, senão, perdemos tempo. Todos

nós aqui devemos estar conscientes disso. Não é só fazer lei para dizer “fiz uma lei”

ou “deixei de fazer”. Devemos fazer lei que seja materializada, que melhore a vida

dos mais carentes, porque devemos fazer justiça social, políticas públicas de

compensação social, senão o Brasil não vai longe. Há essa necessidade. E devemos

entender também que o Presidente Lula tem feito a sua parte.

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Hely Tarqüínio, V. Exa. sabe da

admiração que tenho por V. Exa. Tive o cuidado de permanecer todo o tempo para

ouvi-lo; é sempre uma grande oportunidade, porque aprendemos muito.

Novamente V. Exa. usa a tribuna como naqueles tempos como Líder da Oposição

na Assembleia, quando V. Exa. nos brindava com grandes pronunciamentos e com a

presença em favor da população do Estado. Em momentos em que o governo queria

criar taxas, V. Exa. teve presença firme em favor da população de Minas. E agora

novamente, em um discurso lúcido, mostrando o momento real de Minas Gerais, de

um governo sério, que planejou. V. Exa. traz o exemplo, dos 230 atos que

acontecerão no Estado, da ligação asfáltica na sua tão querida região, que V. Exa.

defende com tanta competência há muitos anos nesta Casa. A minha manifestação é

de eterna admiração por V. Exa., meu Líder sempre. Parabenizo-o por esse

pronunciamento nesta tarde. Parabéns. Muito obrigado.

O Deputado Hely Tarqüínio - Muito obrigado, Deputado João Leite, pelas palavras

generosas. É com pessoas do seu naipe, do seu porte que contamos. Sabemos que

o Poder Legislativo se sente engrandecido com sua presença, desde que aqui V. Exa.

chegou, na mesma luta, na mesma filosofia de fazer justiça social.

Acho que o Poder Legislativo deve, talvez, fazer uma reflexão mais profunda sobre

si mesmo, exatamente para cooperar com as iniciativas do governante que estiver no



____________________________________________________________________________
208

poder, seja de que partido for, juntamente com o Judiciário, a fim de traçarmos uma

verdadeira cruzada em favor da atividade do Parlamento, mas um Parlamento lúcido,

comprometido com as aspirações, com o sonho das pessoas de serem mais felizes.

Quero, para terminar, agradecer a atenção dos Srs. Deputados. Aqui voltarei para

abordar assuntos dessa natureza e para dizer que devemos ter um Parlamento, em

que pese a ideias divergentes, no qual encontremos a equação com uma resultante

melhor para o povo de Minas Gerais, por meio da nossa legislação, por meio da

nossa fiscalização e por meio dessa cruzada, dessa tríade - Judiciário, Executivo e

Legislativo -, que deve estar voltada realmente para essa missão de servir ao povo.

Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

povo que nos acompanha das galerias e pela TV Assembleia, funcionários da Casa,

imprensa, a indústria de base florestal tem em Minas Gerais 23,2% do volume total

das operações brasileiras. Em 2006, foram gerados 806 mil empregos no Estado e

4.100.000 no Brasil. No País, foram recolhidos tributos no valor de

R$9.200.000.000,00. As exportações atingiram US$7.400.000.000,00, e houve

geração de produção bruta no valor de R$57.000.000.000,00.

A área plantada de Minas Gerais, presente em 120 Municípios, ocupa 2,1% do

território mineiro, com 1.240.000ha de área total plantada e mais 400.000ha de

vegetação nativa preservada pelo setor em suas áreas de reserva legal e

preservação permanente. É importante destacar que essas áreas preservadas

contam com uma estrutura de apoio composta por vigilância e equipamentos de

prevenção e combate a incêndios, utilizada nas áreas plantadas, que dão a essas

reservas uma condição de proteção sem igual a parques florestais públicos ou

privados.

Vivemos não só em Minas, mas em todo Brasil, uma situação de déficit de

suprimento de madeira muito preocupante. As razões são diversas, desde problemas

de infraestrutura até necessidade de regulamentação e desburocratização. Esses

impasses estão todos relacionados no diagnóstico feito com muito critério pela

Associação Mineira de Silvicultura - AMS - e pelo Sindicato da Indústria do Ferro no
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Estado de Minas Gerais - Sindifer - e apresentado ao governo do Estado em 2007.

Essas entidades vinham discutindo já há algum tempo com suas associadas

caminhos e soluções para alcançar a sustentabilidade das atividades de base

florestal.

Sabe-se bem que plantar florestas é atividade de custo muito elevado, tanto de

implantação quanto de manutenção, e de longo prazo de maturação. Também não é

novidade que os setores de base florestal são eminentemente exportadores e que

vêm sendo prejudicados em virtude da situação cambial e de algumas posições

fiscais, entre outras. Além disso, para se plantar uma floresta existe uma série de

atividades que demandam tempo, entre elas levantamento e aquisição de terras,

realização de georreferenciamento, licenciamento ambiental, teste de introdução

clonal para a definição das melhores espécies, procedências e linhagens mais

adequadas para cada local. Constituem também operações inerentes à silvicultura a

montagem de viveiro, a compra de equipamentos - tratores, pás carregadeiras,

caminhões, implementos agrícolas e outros -, a seleção e a contratação de pessoal, o

preparo do solo, o efetivo plantio e, finalmente, sete anos para crescimento e

maturação das árvores plantadas. Essas premissas deixam claro que o setor

necessita de prazo para se mobilizar e implementar todas as medidas necessárias ao

alcance da sustentabilidade.

Esse é um problema nacional e sem prazo de solução em nenhum Estado da

Federação. Por sua importância no cenário nacional e particularmente no cenário

florestal, Minas Gerais pode e deve ser o primeiro Estado a equacionar e resolver seu

problema de suprimento florestal, principalmente em virtude de sermos o Estado com

maior demanda de madeira do Brasil. As entidades vêm trabalhando em prol do

aumento dos plantios desde o ano de 2000 e conseguiram sair dos 70.000ha desse

período para 198.000ha em 2008.

Em 2007, a AMS e o Sindifer propuseram ao governo o Pacto da Sustentabilidade.

Com base nesse documento, o Governador Aécio Neves criou a Câmara de Políticas

de Desenvolvimento Florestal do Estado de Minas Gerais e o Polo de Excelência

Florestal. Além disso, já vigorava a Lei Delegada nº 114, que representou o

atendimento de antiga e importante reivindicação setorial de considerar o cultivo de
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eucalipto como atividade agrícola e que, apesar de óbvia, não foi implementada nas

três décadas de cultivo em Minas Gerais, como se sabe.

O Governador Aécio Neves, com seu notório espírito público, sensibilidade política

e conduta pautada na razoabilidade, na legalidade e na busca por desenvolvimento,

atendeu ao pleito do setor produtivo e, com essa iniciativa, criou em Minas Gerais

mais uma importante ferramenta desenvolvimentista. Desonerar o cultivo de eucalipto

colocando-o em isonômica situação com as demais atividades agrícolas e

adequadamente alocado, como as demais culturas, à competência da Secretaria da

Agricultura era, mais do que um anseio setorial, uma necessária ação a fim de

garantir o lugar de destaque de Minas na silvicultura brasileira e mundial. Dar eficácia

a esta lei é imprescindível.

Nesse sentido, a apresentação do Substitutivo nº 2 ao Projeto de Lei nº 2.771 foi

extremamente necessária. Esse substitutivo teve inspiração no competentíssimo

relatório do Deputado Jayro Lessa, que analisou a questão na Comissão de

Fiscalização Financeira, mas que não foi apresentado por motivos regimentais. Esse

trabalho representa uma análise profunda e detalhada do tema, feita com base nas

diretrizes estabelecidas nas deliberações da Câmara de Governo. Trata a questão

como um todo e observa com realidade e bom senso os pilares do desenvolvimento

sustentado, qual seja, o social, o ambiental e o econômico. Preocupa-se, ainda, com

o respeito às situações consolidadas, impedindo a injusta criminalização do produtor

rural que, muitas vezes, por incentivo e estímulo governamental, encontrava-se

instalado e produzindo. Dá tratamento virtuoso aos produtores que agem conforme as

melhores práticas sociais e ambientais e penaliza quem degrada.

A criação do Pasf e do Crédito Verde são exemplos incontestáveis dessa política. É

preciso premiar a virtude, é preciso respeitar as realidades consolidadas e é preciso,

de fato, defender sistemas de desenvolvimento sustentado. É preciso, também, rever

a questão do monitoramento, que, como proposto, se traduz em burocracia,

onerosidade, bitributação, delegação da obrigação do exercício do poder de polícia à

iniciativa privada, e tudo isso sem a certeza da eficácia.

Reiteramos que o setor já sugeriu ao governo a aplicação do bom exemplo

existente no Estado de Minas Gerais, utilizado pelo IMA para os criadores de bovinos
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e frigoríficos. Minas Gerais conseguiu extinguir quase a totalidade dos abates

clandestinos, bem como os problemas de ordem sanitária, ao colocar o IMA para

fiscalizar diretamente o recebimento das cargas de bovinos nos frigoríficos. Como no

exemplo citado, o setor também é caracterizado por uma cadeia produtiva que se

compõe de milhares de produtores de carvão vegetal e de poucas unidades

consumidoras, situação propícia a uma fiscalização mais completa, diretamente no

local de consumo. São apenas 68 unidades de recebimento de carvão vegetal. É

muito mais razoável fiscalizar essas unidades do que “chipar” e acompanhar 8 mil

caminhões.

Assim, seria o caso de adotar o exemplo bem-sucedido nesse setor, o que

garantiria uma fiscalização eficiente e a não delegação injusta e onerosa do poder de

polícia ao setor produtivo. A medida que ora se apresenta está na contramão da

política competente deste governo e também do cenário em que se insere toda a

economia mundial. Representaria gastos superiores a R$100.000.000,00 por ano,

para um setor que já paga R$30.000.000,00 referentes exatamente à taxa de

fiscalização.

Apesar de entendermos que tal controle é ineficaz, considerando o que estabelecia

o projeto original, sugerimos que tal monitoramento ocorresse apenas relativamente

aos produtos de madeira nativa e que seu custo fosse embutido na taxa de

fiscalização, que hoje é cobrada na cadeia de produção florestal e tem a seguinte

definição legal: “A Taxa Florestal é contribuição parafiscal destinada à manutenção

dos serviços de fiscalização e polícia florestal, a cargo do Instituto Estadual de

Florestas, autarquia criada pela Lei nº 2.606, de 5/1/62, nos termos do Decreto nº

7.923, de 15/10/64, do Código Florestal - Lei Federal nº 4.771, de 15/9/65 - e de

convênio firmado com o governo federal por intermédio do Ministério da Agricultura”.

A Taxa Florestal corresponde às atividades fiscalizadoras, administrativas e policiais,

de competência do Estado relativamente ao setor.

Está claro, portanto, que a Taxa Florestal, já instituída em nosso ordenamento

jurídico pátrio, tem natureza jurídica de tributo vinculado à contraprestação do serviço

de fiscalização e de poder de polícia, a ser exercido pelo Estado de Minas Gerais, por

via dos órgãos competentes. A forma pela qual o Estado exercerá essa fiscalização,
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esse poder de polícia, decorrerá de opção do órgão competente, observando-se os

princípios que regem a administração pública, notadamente o da legalidade e o da

eficiência.

Já existe cobrança da Taxa Florestal, que se traduz em preço fixo cobrado por

unidade volumétrica de madeira processada, ou seja, está aí atendida a questão da

especificidade e divisão proporcional. Quanto maior a quantidade de madeira

processada, maior a necessidade de fiscalização e, assim, maior a responsabilidade

estendida ao contribuinte pelo custeio do exercício dessas funções.

O monitoramento eletrônico do carvão vegetal é proposto no Projeto de Lei nº

2.771/2008. Extrai-se do texto proposto a intenção de criar um mecanismo

compulsório que, indiscutivelmente, tem por objetivo o exercício do poder de polícia, a

fiscalização e a manutenção dos serviços de fiscalização e polícia florestal a cargo do

IEF. Assim, é imperioso e legalmente exigido que tais procedimentos tenham como

fonte de recursos para o seu custeio a já instituída e cobrada Taxa Florestal.

Não se pode permitir, por inconstitucional e ilegal, o “bis in idem”. A nova medida de

cunho fiscalizatório e de exercício de poder de polícia não pode representar a criação

de ônus suplementar ao contribuinte, uma vez que, desde já, é cobrado tributo - Taxa

Florestal - com o mesmo objeto, para prestação de serviço de mesma natureza. Se o

Estado visa à modernização de sua prestação de serviços fiscalizatórios e do

exercício de poder de polícia, deve fazê-lo de acordo com suas receitas, com os

valores já recebidos do administrado - cliente para esse fim. Mais do que isso, deve

fazê-lo de forma eficiente.

O modelo proposto apenas tem sentido na hipótese de representar um avanço nas

práticas de fiscalização e de exercício de poder de polícia. Ou seja, a adoção do

modelo, em tese, teria que dinamizar o exercício desses serviços estatais,

dispensando outros ultrapassados, sendo uma alteração de meio na forma da

condução desses serviços públicos.

Terminando, Sr. Presidente, o que se deve ter é uma mudança de forma, de forma

a atingir e atender ao princípio administrativo da eficiência, e não um instrumento

burocrático a se somar às práticas preexistentes, gerando nova e ilegal onerosidade

ao setor produtivo mineiro. Permitir que tal ônus fosse criado seria afrontar a
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Constituição Federal tanto no conceito de “bis in idem” - duplicidade de cobrança do

mesmo imposto - quanto no impedimento, por via de excesso de onerosidade, da

liberdade da atividade econômica. O monitoramento é previsto no projeto como a ser

feito por contratação indireta e custeado pelo produtor - e isso é um absurdo. Mais

uma vez, ressalto a grande importância do Substitutivo nº 2 ao Projeto de Lei nº

2.771, do governo do Estado. Essas eram as minhas considerações na tarde de hoje,

Sr. Presidente e Srs. Deputados.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar.

O Deputado Fábio Avelar* - Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento V. Exa., as

Deputadas, os Deputados, os nossos amigos que se encontram nas galerias e os

telespectadores da TV Assembleia. Trago aqui hoje três assuntos. Inicialmente

gostaria de fazer uma justa homenagem à cidade de Formiga, que, no próximo dia 6,

comemorará 151 anos. Os meus cumprimentos e parabéns ao acolhedor e

progressista Município de Formiga, que, atualmente, conta 66.800 habitantes e, como

disse, no dia 6 de junho, comemorará seus 151 anos de fundação. Segundo a

tradição popular, este nome - Formiga - foi dado por tropeiros em virtude do ataque

de formigas aos seus carregamentos de açúcar. Por isso, foi chamado de Córrego da

Formiga o riacho ali existente e o arraial por ele banhado desde a segunda metade do

século XVIII. Diz o Hino de Formiga, em sua primeira estrofe: “Ó Formiga a quem

tenho tanto amor/Nos teus campos de rara beleza/Tu confirmas com todo

esplendor/Que do Oeste és a princesa”.

Com justa razão os formiguenses se orgulham de seu Município. A cidade das

areias brancas é dotada de um ótimo setor de comércio e serviços, que inclui

concessionárias de veículos, motocicletas e caminhões, supermercados, lojas de

departamentos, informática e autopeças, fornecedores de insumos agrícolas, bancos

e prestadores de serviços.

No setor de turismo, há o Lago de Furnas, cercado de clubes e condomínios. A

cidade tem ainda o Cristo Redentor, lagoas e cachoeiras em suas proximidades.

Formiga dispõe de quatro rádios FM, uma rádio AM e um canal de televisão que gera

sinal para toda a região, além de contar com três jornais impressos e com a revista “A

Par”. No setor de educação, a cidade possui 17 escolas municipais, 10 estaduais e 8
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particulares. O Centro Universitário de Formiga oferece mais de 20 cursos superiores

e de pós-graduação. Há um câmpus do Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia de Minas Gerais - IFMG -, que conta atualmente com cursos superiores e

profissionalizantes. Há também, na cidade, o Centro de Vocação Tecnológica.

Formiga é uma cidade de tradições históricas e culturais, um verdadeiro orgulho

para todos nós, mineiros. Por isso, parabéns ao Prefeito Aluísio Veloso da Cunha e a

toda a sua equipe, à Câmara Municipal, em especial aos meus queridos amigos

Vereadores Mauro César, Moacir Ribeiro e Meirinha, bem como a todos os

formiguenses pela sua magnífica história, pelo seu desenvolvimento e grande futuro

de harmonia e prosperidade que certamente os aguarda. Meus parabéns a todos.

O outro assunto que gostaria de ressaltar nesta tarde se refere ao nosso esporte. É

sempre bom lembrar a importância do esporte para a integração social, aproximação

e boa convivência entre os povos, além do valor que tem na promoção da vida

humana, com o exercício de atividades saudáveis e motivadoras para o homem.

Constata-se, cada vez mais, que na medida em que um país se desenvolve, maior e

melhor será sua formação esportiva, especialmente de sua juventude, contribuindo

para a elevação da qualidade de vida de todos e, consequentemente, para a redução

dos índices de degeneração pelo uso de drogas e demais comportamentos

inadequados. Por isso quero registrar, com satisfação, o recebimento do relatório

encaminhado a este Deputado pela Federação Mineira de Judô - FMJ -, relativo ao

ano de 2008. O documento, assinado pelo Presidente da entidade, Prof. Geraldo

Brandão de Oliveira, encerra a segunda gestão e fecha, pela oitava vez, o calendário

da FMJ. Demonstra, de forma clara e convincente, o avanço positivo da Federação e,

em consequência, o próprio crescimento dessa modalidade de esporte em nosso

Estado, fato que nos anima e cria uma expectativa positiva em relação ao futuro do

judô em Minas Gerais. Eu, que tenho acompanhado de perto o trabalho do Prof.

Geraldo ao longo de todos esses anos, posso dizer que a FMJ tem experimentado

um novo período de desenvolvimento após o início de sua gestão. Tudo isso é fruto

da competência, empenho e dedicação permanente do Prof. Geraldo e de sua

diretoria. Esse ciclo de sucesso da FMJ tem apresentado grandes resultados para a

entidade e seus filiados, culminando com a participação de nossos judocas em
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torneios nacionais e internacionais, como as Olimpíadas de Pequim e o Pan-

Americano, com destaque para Luciano Correa nas Olimpíadas. Assim sendo, quero,

nesta oportunidade, expressar a minha admiração e entusiasmo pelo trabalho

realizado pelo Presidente da FMJ, meu amigo Prof. Geraldo Brandão de Oliveira, que

não tem medido esforços para assegurar à entidade que preside os meios e recursos

necessários à sua expansão e ao desenvolvimento de suas atividades gerais. Tenho

acompanhado o trabalho do Prof. Geraldo há muitos anos e sou testemunha de sua

dedicação e eficiência, não só como dirigente, mas também como professor do

Colégio Militar, professor e dirigente da Associação Recreativa de Judô São Geraldo,

na qual realiza importante trabalho social. O relatório da Federação revela também

que houve aprimoramento do sistema de informação da entidade, aquisição de novas

peças de tatame alemão, bem como novos placares eletrônicos, novos equipamentos

para transporte desses placares, cronômetros digitais, além da realização de vários

eventos no interior, e outros em níveis nacional e internacional em Minas Gerais, por

meio da Confederação Brasileira de Judô. Houve também aumento significativo do

número de filiados, de árbitros no quadro da Federação e no quadro nacional da CBJ.

No exercício de 2008, ocorreu ainda um maior estreitamento das relações com a

Secretaria de Esportes e Juventude - a quem cabe também uma referência especial

pelo apoio que sempre deu à instituição. A FMJ, em razão do acerto de suas ações,

formou novos faixas pretas e graus superiores. Por todo esse esforço e competência,

parabéns à FMJ, especialmente ao Prof. Geraldo e sua equipe. Que o trabalho

continue para o bem dos jovens, de todos os desportistas e para a sociedade em

geral.

Como último assunto, Sr. Presidente, nestes minutos que me restam, faço uma

referência especial a esta semana em que o mundo inteiro comemora a Semana do

Meio Ambiente. Teremos várias comemorações. Algumas já aconteceram, como na

Câmara Municipal de Belo Horizonte e em várias Câmaras Municipais de Minas

Gerais, mas ainda teremos, na semana que vem, na próxima terça-feira, dia 9 de

junho, a comemoração nesta Assembleia Legislativa. Aliás, essa data foi escolhida

em virtude das inúmeras comemorações que estão sendo realizadas durante esta

semana. Gostaríamos de, em primeiro lugar, agradecer aos nossos companheiros
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Deputados que deram seu apoio ao requerimento que apresentei aqui. Tive o apoio

de praticamente todos os parlamentares desta Casa para que pudéssemos

comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente. Saliento ainda que, todos os dias, em

todos os anos, esta Assembleia procura homenagear pessoas ou entidades que, por

uma razão ou outra, têm prestado relevantes serviços na questão ambiental e lutado

pela preservação do nosso meio ambiente. Várias entidades foram homenageadas

aqui, como o Projeto Manuelzão, a Copasa, a Fundação Biodiversitas e o Prof. Hugo

Werneck. Este ano, homenagearemos uma ilustre pessoa que praticamente dedicou

e vem dedicando toda a sua vida à questão da preservação ambiental na região do

Vale do Mucuri, com importantes trabalhos, aliás com um livro carinhosamente

preparado por ela para todos nós. Faço questão de anunciar o nome de D. Alice,

nossa querida ambientalista do Vale do Mucuri, que estará recebendo essa justa

homenagem no próximo dia 5. Na oportunidade estaremos também lançando um

livro, uma idéia do ex-Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Deputado Sávio

Souza Cruz. Esse livro sintetiza toda a legislação ambiental e será lançado no dia 5,

dia em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. Já temos confirmada a

presença do Dr. José Carlos, Secretário de Meio Ambiente, que sempre tem

prestigiado a nossa Comissão de Meio Ambiente. Gostaria também de salientar que

no próximo dia 5, no Palácio da Liberdade, será realizado um evento muito importante

na programação de comemorações dessa data relevante para todos nós: o Prof.

Apolo, coordenador do Projeto Manuelzão, entregará. Ao Governador Aécio Neves,

às 11 horas, um relatório da expedição realizada de 8 a 30 de maio. Essa expedição

percorreu todo o trecho do Rio das Velhas até Barra do Guaicuí. Ele nos informou

sobre os avanços ocorridos nesse percurso em face dos programas e projetos

implementados na Bacia do Rio das Velhas, fazendo referência especial à Copasa,

que vem empreendendo esforço extraordinário para tratar o esgoto sanitário das

cidades próximas ou que integram a Bacia do Rio das Velhas. Ele apresentará ao

ilustre Governador esse relatório citando essas melhorias.

Também conseguimos aprovar na Comissão de Meio Ambiente - ainda não

marcamos a data - um requerimento para que essa Comissão escute, em audiência

pública, o nosso coordenador, Prof. Apolo, e toda a sua equipe, que farão um relato
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de todo o trabalho realizado desde o dia 8 de maio. O Prof. Apolo me disse que, mais

uma vez, essa expedição foi um sucesso. Com grande satisfação, também nos

informou que o Rio da Velhas já vem apresentando melhoras significativas, tornando

realidade o nosso grande sonho: ver novamente o Rio das Velhas com abundância

de peixes, como sempre teve. Em vários pontos do rio já foi constatada a presença

de espécies de peixes que até então não se viam ali. Contudo, alertou-nos o Prof.

Apolo sobre a necessidade de que façamos um apelo aos empresários que atuam na

região. Foi constatado - teremos oportunidade de verificar isso nas nossas audiências

- um problema grave relacionado aos dejetos industriais lançados no Rio das Velhas.

É necessário um esforço extraordinário de todos os empresários por meio da Fiemg,

que congrega cerca de 32.000 associados dos 42.000 empresários existentes no

Estado. Agradecemos a oportunidade, Sr. Presidente, e contamos com o apoio de

todos os ilustres colegas Deputados para prestigiarem as atividades do Dia Mundial

do Meio Ambiente, data importante para refletirmos e mostrarmos, mais uma vez, o

que significa a questão ambiental perante esse grande desafio que a humanidade

enfrentará, como o aquecimento global, as alterações climáticas, enfim, tudo o que

está acontecendo hoje com o meio ambiente. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - 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, a exemplo do Deputado Fábio Avelar, quero congratular-me com toda a

população da nossa querida e bela cidade de Formiga pela passagem do seu

aniversário. Estarei lá ainda esta semana. A cidade está em festa com as atividades

da exposição agropecuária.

No início desta semana, mais precisamente no dia 1º, comemoramos mais um

aniversário das nossas queridas Divinópolis e Bom Despacho. Felizmente, em que

pesem as crises que estão aí, o nosso Centro-Oeste mineiro nos dá motivos de

orgulho. É uma região de gente trabalhadora, séria, exatamente no estilo do povo das

nossas Minas Gerais, que enfrenta a crise com muito trabalho, criatividade e luta. E é

justamente por estar preocupado com o trabalho e a luta de nossa gente,
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especialmente daqueles que atuam no campo, e por estar observando todo o

segmento produtivo do Estado - a indústria e o comércio - que faço uma reflexão aqui

sobre o Projeto de Lei nº 2.771, que tramita nesta Casa e propõe alteração na Lei nº

14.309, de 2002, que dispõe sobre a política florestal e de proteção à biodiversidade.

A primeira constatação a ser feita em relação a esse projeto é que devemos

dispensar uma atenção especial a ele, devido ao zelo, ao respeito, ao cuidado e à

responsabilidade que precisamos ter com as questões do meio ambiente, sem

sairmos por aí criando ficções ou estabelecendo situações absolutamente injustas,

principalmente para o produtor rural. Temos visto pessoas que, por desconhecerem a

realidade rural - algumas acostumadas a gabinetes, à vida estritamente urbana -,

tentam imputar ao trabalhador e produtor rurais a condição de vilões da história, como

se tudo estivesse muito bem nas cidades. Nos últimos séculos, houve grande

migração da população para as áreas urbanas. A concentração de pessoas

necessárias aumentou muito, o que ampliou as cidades, que muitas vezes são

favelizadas e abrigam pessoas que vivem em condições de miséria e violência.

Com frequência, essas cidades, que também reúnem os núcleos industriais,

acabam transformando-se em ambientes com uma qualidade de vida insuportável. A

poluição, a destruição do meio ambiente saltam aos olhos. Todos temos de nos

empenhar para, de alguma forma, combater ações que agridam o meio ambiente.

Devemos fazer isso no dia a dia, cada um na sua própria vida, desde o processo de

coleta seletiva do lixo até a reciclagem do máximo de matéria possível, incluindo

também a diminuição do consumo exagerado e o controle rigoroso das atividades

poluentes. É duro ver essas pessoas muito ligadas à área urbana partirem para o

ataque contra os trabalhadores rurais, como se o desastre ambiental que se

apresenta fosse culpa do produtor rural. Começam, aliás, a querer impor a nós

determinadas linhas de raciocínio equivocadas, como se a culpa por todo o processo

de aquecimento global, pelas mudanças climáticas fosse da atividade agropecuária,

do produtor rural, que vem sendo multado, agredido, tratado como criminoso com

frequência e sendo vítima da produção de normas, muitas das vezes, elaboradas por

quem não conhece a realidade.

Faço essas observações, mas quero também fazer uma ponderação para que
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quem está me ouvindo não se precipite e imagine, por exemplo, que não me

preocupo com o desmatamento, que não me preocupo com as queimadas. Muito pelo

contrário, preocupo-me muito com esses problemas e condeno profundamente o que

está sendo feito com a Amazônia - o desmatamento, as queimadas, praticados de

maneira indiscriminada. E isso não preocupa apenas a mim, mas a todos os

produtores rurais. Por isso, é preciso começar a analisar essa realidade de uma

forma mais ampla, enxergando o planeta como um todo. Mas, como estamos em

Minas Gerais, legislando sobre a realidade mineira, temos de, no mínimo, enxergar a

realidade mineira e brasileira.

Deputado Fábio Avelar, é um equívoco alguém discutir o Código Florestal

Brasileiro, a lei que regula nossas atividades florestais, as regras para a atividade de

produção no campo e para a utilização do solo e das águas, as quais estão previstas

no Código Florestal e agora, de um modo especial, no Código Florestal de Minas. É

um equívoco alguém tentar imaginar uma legislação que trate igualmente a

Amazônia, o Pantanal e as áreas produtivas de Minas Gerais - o Sul de Minas, o

Centro-Oeste mineiro, o Triângulo, enfim, todo o Estado de Minas Gerais ou a sua

grande maioria, onde a agricultura já está consolidada e milhões de pessoas

dependem da atividade produtiva, que abrange a produção de café, de leite, de

diversas carnes, de madeira proveniente de florestas plantadas, sobretudo de

eucalipto, plantado para viabilizar a realização de tantas atividades humanas e

industriais, baseadas, especialmente, no carvão vegetal. Essas atividades são

necessárias. Não se trata apenas de dizer: “vamos parar com isso e não utilizar mais

a madeira”. Se olharmos à nossa volta, vamos encontrar alguma madeira fazendo

parte de nossa vida, vamos encontrar algum metal que foi processado num alto-forno

que utilizou o carvão vegetal. São itens que estão incorporados à vida do ser humano

e que são necessários. É possível continuarmos tendo esses bens de consumo que

vão desde o telhado da nossa casa a um aparelho de cirurgia numa mesa cirúrgica,

ao talher que você usa para se alimentar e o próprio alimento que você consome.

Tudo isso é possível compatibilizado com o meio ambiente.

E aonde quero chegar quando digo que não se pode tratar de maneira igual

situações desiguais? Não podemos querer a mesma legislação para tratar da
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utilização do solo de questões florestais e da produção de alimentos em Minas Gerais

e na Amazônia. São realidades diferentes. Se se fizer uma legislação absurdamente

rigorosa, que trata o produtor rural como bandido, como criminoso, aqui em Minas,

em São Paulo, no Sul do País, onde a atividade agrícola já está consolidada,

implantada, produção de alimento se tornará tão difícil que empurraremos a produção

agrícola para novas fronteiras, como o Pantanal e a Amazônia. Cria-se uma lei burra,

que proíbe a produção em locais onde essa atividade já faz parte da vida das

pessoas e já está consolidada; dificulta-se essa produção onde ela já se incorporou

ao meio ambiente, estimulando-se, de alguma forma, a invasão de áreas nativas. Por

exemplo, se dificultarmos o plantio de floresta artificial, o plantio do eucalipto, às

vezes, para arar um pasto, uma braquiária e plantar o eucalipto, o produtor rural

passa por uma penúria. Pior, por cortar esse eucalipto ele é visto quase como um

bandido.

Se dificultarmos o plantio do eucalipto, estimularemos indiretamente o corte de

mata nativa, porque o preço do carvão fica muito alto. As pessoas não querem saber

de plantar o eucalipto, de mudar a atividade agrícola, porque a burocracia é muito

grande; por causa das multas, do tratamento agressivo ao produtor rural por algumas

autoridades florestais, como se fosse ele o culpado pelo aquecimento global e por

todos os males.

Agora, a cidade, não! A frota de veículos cada dia maior não tem nenhuma

responsabilidade; os esgotos lançados no rio sem nenhum tratamento também não

têm. A usina atômica de Angra 3, autorizada pelo Ministério do Meio Ambiente, com

produção de energia nuclear, o vazamento que houve e ninguém esclareceu. Para

nada disso existem outros culpados. Isso deixou de ser preocupação de alguns

ambientalistas e de algumas ONGs. O produtor rural é o culpado.

Ao analisarmos essa lei, temos de ter algumas questões em mente. Precisamos

preservar o meio ambiente, mas não podemos ficar intimidados de fazer a defesa de

quem trabalha, de quem produz e de dizer que aqui em Minas necessitamos de uma

lei que estimule a floresta plantada, pois ela é um benefício para a natureza e para

evitar o desmatamento de floresta nativa.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte)* - Agradeço-lhe, Deputado Domingos Sávio,
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esta oportunidade. É um momento importante nesta Casa para debatermos assunto

tão sério. Acredito que V. Exa. esteja fazendo referência ao Projeto de Lei nº

2.771/2008, do governo do Estado. Pelo que observei, V. Exa., em alguns pontos do

discurso, fala sobre esse projeto.

Antes de falar especificamente dele, gostaria de dizer que todos temos de ter como

obrigação primeira a preocupação ambiental. No meu entendimento, a questão

ambiental é nova, pois há 40 ou 50 anos ninguém falava em preservação. Estamos

vendo hoje, na prática, o que está acontecendo com o meio ambiente. É

desnecessário dizer que já são uma realidade o aquecimento global, as alterações

climáticas, os problemas seriíssimos que podem acontecer em virtude de tudo isso.

Então, é uma preocupação que tem de ser da humanidade. Se não o for, estaremos

cometendo um suicídio coletivo, pois todos dependemos do meio ambiente. Esta é a

primeira reflexão que faço.

Por outro lado, não podemos desprezar também a importância de qualquer

atividade econômica. Esta Casa foi muito feliz quando alterou o nome da Comissão

de Meio Ambiente e Recursos Naturais para Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável, da qual tenho a honra de ser o Presidente hoje. Então,

são argumentos que deixam claro que a Assembleia e a Comissão de Meio Ambiente

e Desenvolvimento Sustentável se preocupam com a questão ambiental sem deixar

de lado o desenvolvimento.

Agora, com referência a esse projeto, considero o momento oportuno, mas gostaria

de fazer algumas considerações, e aí pediria ao nosso Presidente, tendo em vista a

importância do tema, que concedesse alguns minutos a mais tanto para mim quanto

para o Deputado Domingos Sávio. Esse debate que se inicia nesta Casa é

importante, e lamento, Deputado Domingos Sávio, que não tenha acontecido há

algumas semanas. Lembro-me muito bem de que, quando esse projeto foi

encaminhado à Casa prudentemente pelo Governador Aécio Neves, tive o privilégio

de ser, na Comissão de Meio Ambiente, o seu relator. E, como relator, procurei, com

meu estudo e posicionamento, levar em consideração o aspecto ambiental e a

atividade econômica - e não podia ser diferente. Lembro-me muito bem de que, a

partir da ideia do Deputado Almir Paraca e do requerimento de sua autoria - que
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endossamos e aprovamos -, realizamos, na nossa Comissão, uma memorável

audiência pública que contou com a participação de quase 100 pessoas, Deputado

Domingos Sávio, representantes dos diversos segmentos da sociedade - Secretaria

de Agropecuária e de Meio Ambiente, Faemg, Fetaemg, produtores, Sindifer. E algo

que me preocupa e que, de certa maneira, deixa-me frustrado é que, no momento em

que debatíamos profundamente o assunto, pouquíssimas sugestões foram

apresentadas a este Deputado como relator.

Todos conhecemos esta Casa, e já ouvi rumores e comentários sobre o meu

parecer, mas gostaria de salientar para os colegas Deputados presentes e para as

pessoas que nos ouvem que procurei fazê-lo preocupado com a questão ambiental e

com a atividade econômica. Posso não ter atendido a todos, talvez pela falta de um

maior debate que infelizmente não ocorreu nessa audiência pública. Ela contou com a

participação de 100 pessoas, mas, na realidade, não ocorreu um debate intenso.

Cumprimento V. Exa. e acredito que ainda está em boa hora - o projeto está em

análise em 1º turno, e ainda teremos o 2º turno. Estamos abertos para conversas.

Não fui procurado, mas certamente o projeto retornará à Comissão de Meio

Ambiente, e estamos à disposição de todos para debater um projeto tão importante.

Obrigado, Deputado, pela paciência e pela oportunidade.

O Deputado Domingos Sávio* - Deputado Fábio Avelar, sou eu que lhe agradeço

muito. Quero primeiro cumprimentá-lo por seu trabalho, ao qual não cabe reparos,

pois é de um Deputado sério, correto, preocupado com as questões ambientais. O

momento na discussão da Comissão de Meio Ambiente era justamente para esse

enfoque corretíssimo. Nós, da Comissão de Agricultura, fizemos um requerimento

solicitando que o projeto também fosse para lá, pois é indiscutível que seria muito

proveitoso a nossa Comissão debater uma proposição que tratará desse tema, em

especial de uma política florestal para o nosso Estado - e não são apenas as florestas

nativas, mas também as plantadas, além das atividades agrícolas. Infelizmente a

Mesa não acolheu esse pedido. Agora o projeto está em discussão, e vem a fase em

que - acredito - será mais aperfeiçoado sem prejuízo da valiosa contribuição do

Deputado Fábio Avelar.

Queria já destacar que estamos trabalhando na elaboração de uma proposta de
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emenda - nessa fase de discussão, o projeto pode receber emendas no Plenário -

que deverá se dar na forma de um substitutivo em que tudo de positivo - e há muitas

coisas extremamente positivas - apresentado pelo Deputado Fábio Avelar deverá ser

contemplado e também poderemos nos aprofundar mais no que diz respeito à floresta

plantada, que é uma atividade agrícola, produtiva, precisando, em um primeiro

momento, ao ser implantada, da licença ambiental. A partir daí, ela tem de ser tratada

como atividade produtiva, assim como o café, o milho, o feijão, a cana. Senão, daqui

a pouco, vai ter de levar todas essas atividades produtivas para a Secretaria de Meio

Ambiente, e não para a Secretaria de agricultura, como entendemos que elas devem

estar geridas enquanto atividade produtiva.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Quero cumprimentar V. Exa.,

sempre atento especialmente aos problemas do homem do campo, sem perder de

vista, obviamente, o crescimento e o desenvolvimento sustentável, que é esse

equilíbrio entre o produtor e a proteção do meio ambiente. É óbvio que todos estamos

preocupados com o meio ambiente. Temos filhos, queremos que os nossos netos

tenham uma convivência melhor com o meio ambiente - melhor ainda que a que

temos hoje. Dependemos muito da nossa água. Água é vida, precisamos muito dela,

das nossas florestas, e temos de estar sempre atentos.

Mas não podemos permitir que o pequeno produtor, que a agricultura familiar,

aquela pessoa do campo que produz e traz o alimento para as nossas mesas fique

prejudicada por uma legislação que pode ser aperfeiçoada, que pode retirar dali

gargalos, pontos que muitas vezes não refletem. O legislador, ilustre Deputado

Domingos Sávio, deve ser um observador atento aos fatos sociais. A evolução do

direito requer esse olhar da evolução e do fatos. São os fatos sociais que nos levam a

legislar, levam-nos a observar aquele comportamento da sociedade e o conjunto de

fatores ali incluídos. Nesse aspecto, o ponto que V. Exa. observa é a questão da

relação de meio ambiente com a questão do produtor.

Tivemos aqui um outro decreto, extremamente draconiano, que fazia com que o

produtor rural que faria uso apenas de uma pequena mina na sua pequena

propriedade enfrentasse toda aquela burocracia. Eu passei por uma situação como

essa e digo que é muito difícil. Um cidadão mediano não tem condições de ir aos
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órgãos ambientais - Feam, Igam, IEF -, a fim de conseguir a liberação. Ele tem de

contratar um técnico, porque não dá conta de sequer interpretar os dispositivos

técnicos do formulário que esses órgãos distribuem.

Portanto, é necessário avançar. V. Exa. faz uma intervenção muito pertinente, e

temos de apoiá-lo nesse sentido. Estaremos aqui, inclusive, para aperfeiçoar o

projeto e dar condição de trabalho ao homem do campo, ao produtor rural, àquela

pessoa que está produzindo para colocar na nossa mesa o chamado pão nosso de

cada dia, para que tenha condições de fazer isso sem sofrer a guilhotina da lei. É isso

que devemos fazer como legislador: observar os fatos sociais, o seu contexto, e

procurar o equilíbrio. E é isso que V. Exa. apresenta. Portanto, quero cumprimentá-lo

e dizer que estaremos aqui também para apoiar essa iniciativa e os projetos nesse

sentido. Muito obrigado.

O Deputado Domingos Sávio* - Sou eu que agradeço, Deputado. Concluindo, Sr.

Presidente, registro que nós, ao lado de vários outros colegas desta Casa, estaremos

protocolando um substitutivo ao Projeto de Lei nº 2.771, no qual teremos todo o

carinho, todo o cuidado com o meio ambiente, deixando bem claro o nosso

compromisso de preservação ambiental e de uma política de preservação das nossas

matas nativas. Mas, ao mesmo tempo, estaremos estabelecendo, com clareza e

respeito ao produtor, regras claras para a floresta plantada. Ou seja, a cultura, o

plantio de uma floresta como uma forma até de evitar o desmatamento das florestas

nativas. E fazer isso sem burocracia, sem um inferno de multas ao produtor rural,

dando, portanto, um tratamento justo, respeitoso, a quem quer produzir, trabalhar, e

vai fazer isso respeitando o meio ambiente. É possível conciliar as duas coisas:

respeitar o meio ambiente e ser produtor rural. O que nós, que estamos com o papel

de ser governo, de ser legislador, temos de fazer é uma legislação mais justa, mais

adequada, para que o produtor rural, o trabalhador, não fique sistematicamente sendo

até mesmo agredido como se fosse um criminoso porque quer trabalhar, quer

produzir os alimentos dos quais todos precisam. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
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Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Esgotada a hora destinada a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 3.983/2009, da

Comissão de Administração Pública, 3.984 e 3.985/2009, da Comissão de Educação,

3.986 e 3.987/2009, da Comissão de Segurança Pública, e 3.988 a 3.995/2009, 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 Participação Popular - aprovação, na 13ª Reunião

Ordinária, em 28/5/2009, da Proposta de Ação Legislativa nº 587/2008, de autoria

popular, na forma de requerimentos apresentados; e de Política Agropecuária -

aprovação, na 12ª Reunião Ordinária, em 2/6/2009, do Projeto de Lei nº 3.247/2009,

do Deputado Doutor Rinaldo, e dos Requerimentos nºs 3.887 e 3.888/2009, do

Deputado Chico Uejo (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

solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 3.135/2009, e dos Deputados

Mauri Torres solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 2.222/2008, e

Wander Borges solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 3.243/2009

(Arquivem-se os projetos.); e, nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento

Interno, requerimentos dos Deputados Célio Moreira e outros solicitando a

convocação de reunião especial para homenagear o Instituto Hermes Pardini pelos

50 anos de sua fundação, e Fábio Avelar e outros, solicitando a convocação de

reunião especial para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente.
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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 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* - Presidente Hely Tarqüínio, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, telespectadores que acompanham a TV Assembleia, inicialmente

cumprimento o Deputado Hely Tarqüínio pelo pronunciamento. Não estava em

Plenário, mas tive, em reunião no gabinete, a oportunidade de acompanhá-lo e

concordar com boa parte dele, principalmente no que se refere à importância da

retomada do planejamento, à civilidade nas relações políticas entre governo e

Oposição, resguardadas as diferenças e as divergências, quando está em jogo o

interesse público, o interesse de Minas Gerais.

Sabemos da importância do Proacesso. Lógico, é um programa que tem de estar

associado a outros, de cunho econômico e social, para promover o desenvolvimento

com justiça social. Entretanto, sem dúvida, o asfaltamento nas ligações entre os

Municípios é importante por trazer conforto e mobilidade e por incentivar o

crescimento econômico. Tudo que está e que estiver ao nosso alcance, nesta

Assembleia, faremos para permitir ao governo do Estado a execução do Proacesso.

Por isso tivemos participação ativa na negociação que autorizou o Estado a contrair

empréstimos da ordem de US$260.000.000,00. Pela manhã, foi autorizada a

contratação, por meio de operações de critérios, de R$135.000.000,00, também para

o Proacesso, para a região do Vale do Rio Doce.

Todavia, Sr. Presidente, venho a esta tribuna para continuar a discussão do Projeto

de Lei nº 2.771/2008, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à

biodiversidade no Estado. Esse projeto está alterando uma legislação de 2002. Hoje

mesmo alguns Deputados já se pronunciaram sobre ele, que é polêmico. Tenho uma

solicitação de inclusão do projeto na pauta desta Casa com prioridade, uma vez que

ele perdeu prazo na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. O próprio

Governador do Estado já manifestou sua disponibilidade, ou melhor, mais que isso,

seu interesse de que a Assembleia agilize a tramitação desse projeto. Criou-se uma

situação “sui generis” no Legislativo: a Oposição solicitou a urgência no projeto, a
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pedido do Governador, e esse pedido foi derrotado hoje, em Plenário, pela base do

governo. Coisas da política em Minas Gerais.

Fizemos essa solicitação de aceleração da tramitação e da votação do Projeto nº

2.771/2008 porque ele é importante para Minas Gerais. Na semana passada, tivemos

uma triste notícia. Minas Gerais é campeã em desmatamento de mata atlântica.

Nosso Estado tem desafios ambientais gravíssimos a enfrentar. Sabemos que um

Estado minerário, que utiliza a lenha e os derivados praticamente em 33% da sua

produção de energia primária, requer cuidados ambientais com suas matas nativas.

Destaco que não se trata de opor ambientalistas a produtores rurais. Essa seria uma

falsa polêmica. Um conceito muito mais moderno e avançado poderia nortear o

debate na Assembleia: o conceito de desenvolvimento sustentável. O importante será

definir como construir um modelo de desenvolvimento em Minas que aproveite suas

vocações, até mesmo a minerária, desde que respeitando o meio ambiente e criando

condições para a sustentabilidade desse modelo. Nesse sentido, é preocupante que a

lenha e os derivados respondam por 33% da produção de energia primária. É

preocupante que, no ano de 2007, o consumo de carvão vegetal no Estado tenha

utilizado 44%, o equivalente a 9.800.000m³, originados de florestas nativas. Sabemos

que a preocupação com preservação ambiental é estratégica, até mesmo para o

desenvolvimento econômico. Temos de diversificar nosso modelo econômico. A crise

econômica, que trouxe tantas preocupações e aflições, também nos revela sinais de

superação de modelo. O nosso modelo econômico em Minas ainda é refém do

agronegócio e da siderurgia. Um modelo colonial. Fato é que 54% das nossas

exportações ainda dependem do café e do minério de ferro, por isso é importante

diversificar a economia e agregar valor a ela. Em 2002, surgiu uma lei até bem-

intencionada, mas que praticamente extinguiu limites para o consumo de carvão

originário de florestas nativas, prevendo uma reposição florestal paga em dobro.

Entretanto os mecanismos de fiscalização foram e ainda são insuficientes ou mal-

aplicados, mal-utilizados. Daí a preocupação do Projeto de Lei nº 2.771, do

Governador, que, a meu ver, foi aperfeiçoado com o Substitutivo nº 1, da Comissão

de Meio Ambiente. Não vou entrar nessa polêmica, porque a redução da polêmica

dessa matéria, para quem fiscaliza floresta de eucalipto plantada, é para fechar os
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olhos para pontos muito importantes do projeto. Para ser sincero, essa questão da

fiscalização sobre florestas plantadas ainda será melhor discutida na Bancada do PT,

e o tempo regimental assim o permite.

O que queremos é a votação do projeto em 1º turno, e, obviamente, ele voltará para

as comissões, ocasião em que haverá o 2º turno para aperfeiçoá-lo. O substitutivo da

Comissão de Meio Ambiente vai muito além disso, já que prevê, por exemplo, a

implantação de um sistema eletrônico de rastreamento do transporte de produtos e

subprodutos florestais no Estado, permitindo um controle eficiente dos pontos de

carga e descarga desses produtos, aliando-se, dessa forma, o controle da produção e

o consumo desses insumos. É muito difícil diferenciar o produto originário de floresta

nativa do originário de floresta plantada. É preciso sabermos de onde veio esse

produto. Esse projeto prevê a substituição do consumo de produtos de origem nativa

por aqueles originados de plantações florestais e florestas manejadas, com o

estabelecimento de limites decrescentes de consumo de insumo de origem nativa. Foi

isso que o Governador disse na semana passada, ou seja, de 2009 a 2013, haverá a

utilização de até 15% e, de 2014 até 2017, a utilização de até 10%. A partir de 2008,

será somente de até 5% a possibilidade de consumo de insumo de origem nativa.

Talvez seja esse o ponto principal do projeto para quem for fiscalizar plantação de

floresta de eucalipto.

Até aqui, é relevante o trabalho da silvicultura em Minas Gerais, visto que ela

cumpre um papel econômico importante e é um setor que eu respeito muito, mas, da

forma como o debate está sendo feito, ao dizer que faltará comida na mesa do

trabalhador, parece-me um pouco equivocada essa forma de falar, até porque ainda

não sei qual é a utilização do consumo humano de eucalipto, mas acho que ele ainda

não é utilizado na política de segurança alimentar, pelo contrário, ele é um insumo

energético. Quem põe comida na mesa do trabalhador é a agricultura familiar, e ela,

como tudo aquilo que é cultivado, uns mais outros menos, precisa de um bem

essencial, sem o qual nós, seres humanos, não vivemos, que é a água. É por isso

que temos de nos preocupar, porque o desmatamento prejudica os nossos

mananciais. Não adianta ter cultura ou indústrias siderúrgicas se faltam os

mananciais de água preservados. Não adianta a exploração do minério de ferro se
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não se preocupa com as nossas nascentes. Precisamos compatibilizar essas

atividades. Ninguém deseja retirá-las da economia mineira, até porque a nossa

economia depende delas, está no nome: Minas Gerais. Sabemos o peso da

mineração na nossa economia, mas temos de limitá-lo para o bem da

sustentabilidade.

Esse substitutivo da Comissão de Meio Ambiente estabelece regras rigorosas no

que se refere ao não cumprimento dos cronogramas de suprimento estabelecidos, o

que é importante. Não é possível dependermos do desmatamento das nossas matas

nativas para o insumo energético, hoje na ordem de 33%. Esse substitutivo institui 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 e institui penalidades

maiores para reposição florestal pelo consumo de produtos de origem nativa. Agora,

é lógico que queremos também, de maneira correta, com muito bom senso,

hierarquizar os critérios, diferenciar aquele pequeno produtor do grande produtor das

florestas plantadas. Queremos evitar que aquele que planta uma floresta, depois de

aproveitá-la, aproveite também a mata nativa que está ao lado. Isso deve ser

controlado, porque, muitas vezes, essa mata é insubstituível. A mata atlântica está

indo embora. Esse discurso de opor o produtor rural a uma preocupação ambiental

não é o melhor caminho, até porque o produtor rural medianamente informado,

aquele que quer preservar a sua condição de cultivo e a água - os Deputados Adelmo

Carneiro Leão e Carlos Mosconi sabem disso -, que é um bem fundamental, sabe que

não há nenhum cultivo sem a água. A água é um bem fundamental para a criação,

para o ser humano e para a agricultura. Então, devemos discutir essa questão.

Queremos alertar sobre a importância desse projeto. Se é necessário um debate

maior, que o façamos. Se esse substitutivo da Comissão de Meio Ambiente está

sendo bombardeado, vamos também revê-lo, vamos averiguar a possibilidade de

entendimento. Mas isso deve ser feito dentro de um prazo, porque, muitas vezes, o

impasse é estratégia de protelação de uma situação cômoda para aqueles que

querem utilizar de maneira desregrada as nossas matas nativas. E nesse ponto a

Oposição está concordando com o Governador. Seria bom que, além das
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declarações, os operadores do governo aqui - Líder do Governo, Líder da Maioria -

fizessem um esforço redobrado para agilizar as negociações, de modo que as

palavras do Governador surtam efeito e gerem consequências políticas na

Assembleia. Hoje mesmo foi derrotado um requerimento de minha autoria que

solicitava que o projeto fosse votado em primeiro lugar, sendo que o requerimento

aprovado colocou-o para ser votado em último lugar. Hoje estamos aqui, o PT está

aqui, e não há quórum para votação do projeto. Queremos colocá-lo em votação, até

para que ele receba as emendas, para que as emendas retornem às comissões de

mérito, que, de maneira sensata, devem construir um consenso.

É natural e normal a divergência; respeito as opiniões e os pontos de vistas

existentes, mas quero reafirmar: não se trata de opor o produtor rural a uma bancada

urbana insensível à produção. Isso não é verdade; isso é argumento falso. Trata-se

de opor a ganância dos poderosos ao modelo econômico que respeita o meio

ambiente. Não se trata de uma bancada urbana contra uma bancada rural. Trata-se

de construir no Estado de Minas um modelo de desenvolvimento sustentável que

compatibilize respeito ambiental, crescimento econômico e justiça social. Acho que,

dessa forma, chegaremos a um consenso. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Delvito Alves) - 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, Sr. Deputado Adelmo Carneiro Leão,

telespectadores da TV Assembleia, venho a esta tribuna fazer um comentário a

respeito da reunião da Comissão de Saúde realizada hoje pela manhã, em que

tratamos de um tema extremamente importante: o funcionamento das clínicas

odontológicas chamadas “populares”. Farei um comentário mais rápido sobre isso,

porque depois vou tratar de outro assunto, mas não posso deixar de me referir a essa

reunião em que se discutiu tema tão importante e que foi sugerida pelo Deputado

Délio Malheiros e realizada com a presença do Presidente do Conselho Regional de
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Odontologia e de representantes da Associação dos Dentistas de Minas Gerais, do

Sindicato, da Vigilância Sanitária, das Secretarias de Saúde do Estado e do Município

de Belo Horizonte, do Ministério Público e de vários parlamentares.

Essa reunião foi ensejada por uma matéria publicada numa edição do “Estado de

Minas” de algumas semanas atrás, a qual trouxe uma reportagem bastante ilustrativa

sobre o assunto. Sabemos que essas clínicas, que oferecem um serviço utilizado por

milhares de pessoas, existem no Estado e em todo o País e proliferaram-se de

maneira - podemos dizer - exagerada. O que se questionou na matéria e, hoje, na

reunião da Comissão de Saúde, foi a legalidade do funcionamento dessas clínicas.

Segundo a própria reportagem, algumas funcionariam sem nenhuma vigilância ou

autorização, com os dentistas trabalhando em condições absolutamente precárias,

sem conseguirem oferecer um atendimento ao menos razoável aos clientes que

procuram essas clínicas. No fim, a população acaba sendo lesada com esse tipo de

atendimento.

Vou voltar a esta tribuna para tratar mais desse assunto. Nessa reunião vários

aspectos foram discutidos e salientados. Abordou-se, por exemplo, a questão de que

as clínicas, ainda que sejam “populares”, como são chamadas, também têm

condições de prestar um bom atendimento à população. É bom lembrar que essas

clínicas atendem um contigente da população que estava mais ou menos afastado,

marginalizado, uma vez que o serviço público de saúde ainda não assimilou a saúde

bucal como uma obrigação do sistema. Somente agora vemos iniciativas que têm em

vista a melhora da saúde bucal e um maior enfrentamento do problema, com a

inclusão dos dentistas nos programas de saúde da família e com a criação, tanto pela

Secretaria de Estado quanto pelo Ministério da Saúde, de clínicas especializadas.

São iniciativas que já vão mudando o panorama relativo à saúde bucal. Mas tínhamos

- e infelizmente ainda temos - um grande contigente da população brasileira

marginalizada no que se refere a esse tipo de atendimento. Na verdade, se essas

clínicas trabalharem bem - dentro da legalidade e em condições adequadas, podendo

oferecer um atendimento de qualidade à população -, terão um serviço inestimável a

prestar. Isso foi muito bem exposto e ficou claro para todos nós. Certamente vamos

aprofundar essa discussão na Comissão de Saúde, para apresentarmos sugestões
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de interesse da população.

Sr. Presidente, não posso deixar de abordar também um tema veiculado ontem e

hoje pela imprensa e muito interessante para Minas Gerais e para a política mineira,

especialmente para o meu partido, o PSDB.

Trata-se de uma pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisa DataTempo, do jornal “O

Tempo”. Foi feito um levantamento para as eleições do próximo ano, com avaliação

do governo Aécio Neves e projeção para Governador e Senador. Os índices

alcançados pelo Governador Aécio Neves são absolutamente inéditos no Brasil, não

há nada parecido. Ele obteve 73,4% de “ótimo” e “bom”, e 14,3% de “regular” e

“positivo”, chegando a um índice final de 87,7% de avaliação positiva. Esse é um

dado absolutamente inédito no Brasil, principalmente por estar no penúltimo ano do

segundo mandato, quando poderia haver algum desgaste. Pelo contrário, os índices

de avaliação do Governador Aécio Neves vão crescendo. E os dados para Presidente

da República em Minas Gerais são inacreditáveis: mais de 70% para o Governador

Aécio Neves, enquanto a 2ª colocada, Ministra Dilma Rousseff, obteve 11,2%. A

diferença é inacreditável. Trago esses dados à tribuna porque são muito positivos

para Minas Gerais, mostrando que o Estado tem um grande Governador, que faz um

excepcional governo em Minas Gerais e tem a compreensão e a avaliação positiva da

absoluta maioria do povo mineiro. Além disso, caro Presidente, a pesquisa se

estende ao governo de Minas Gerais para o próximo ano. E, de uma forma

surpreendente, o nome que sai em 1º lugar em um cenário possível é o do Senador e

ex-Governador Eduardo Azeredo. No cenário com Hélio Costa e Fernando Pimentel,

fica em 2º lugar, com ligeira vantagem para Hélio Costa; em outro cenário, obtém

35,3%, com vantagem em relação ao Ministro Hélio Costa, que obteve 32,9%, e

Patrus Ananias, que obteve 12,6%. Essa pesquisa avalia também cenários sem o

Senador Eduardo Azeredo, com o Vice-Governador Antônio Anastasia, que já

aparece com alguma expressão de forma crescente. Ele, que ainda não tem o

conhecimento popular, obteve pouco acima de 5%. No meio das pessoas que o

conhecem, ele tem uma avaliação extremamente positiva.

Faço esta observação com inteira satisfação e sentido de justiça ao Senador

Eduardo Azeredo, que foi um grande Governador de Minas Gerais há 10 anos e
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Prefeito de Belo Horizonte com altíssima avaliação. Considero uma honra ter sido

Secretário de Assuntos Municipais de seu governo em Minas Gerais e sei da sua

honradez, sua dignidade, sua honestidade e da maneira extremamente proba com

que governou Minas Gerais. Depois, em razão dessa questão eleitoral, passou a ser

responsabilizado, entre aspas, por envolvimento em uso indevido de recursos

financeiros para sua segunda campanha eleitoral. De uma forma extremamente

violenta e cruel, teve sua dignidade manchada em razão de uma acusação sem prova

até o dia de hoje.

Essa é a verdade. Ele está pagando um preço, sofrendo demais, com sua família,

seus amigos e correligionários, em razão de um crime que, de maneira alguma,

cometeu. Essa pesquisa resgata a dignidade e a honradez do Senador Eduardo

Azeredo. O povo mineiro o tem em alta conta. Se não fosse assim, ele não estaria tão

bem nas pesquisas como se encontra agora. Na pesquisa para o Senado, ele

aparece junto ao ex-Presidente Itamar Franco, grande figura da política mineira e

nacional, e ao Ministro Hélio Costa, e se encontra numa posição preferencial, com

24,5%, seguido de Itamar Franco, que está com 21%, e Hélio Costa, que tem 20%.

Numa outra posição, ele está um pouco abaixo do Ministro Hélio Costa. Sr.

Presidente, tenho enorme satisfação em vir a esta tribuna fazer esse comentário e

trazer ao conhecimento de Minas Gerais essa pesquisa do jornal “O Tempo”, que

coloca o Senador Eduardo Azeredo como uma figura ainda proeminente, felizmente,

da política mineira, tendo ainda muito a oferecer, com seu trabalho e competência, ao

nosso Estado de Minas Gerais.

Queria trazer também ao conhecimento da Casa que o PDT nacional esteve ontem

em Minas Gerais. O Carlos Luppi, Ministro do Trabalho, esteve reunido com seu

partido, PDT, em Belo Horizonte, e, nas conversas que ocorreram - a imprensa

noticia isto com muita clareza -, houve manifestação favorável desse importante

partido nacional ao Governador Aécio Neves. Então, manifestou-se a intenção de

apoiar o Governador, como já o fizeram outros partidos que aqui vieram e tiveram

reuniões com o Governador: PR, PTB, PSB e PPS.

Sr. Presidente, penso que essas notícias são importantes e alvissareiras para o

Estado de Minas Gerais. Isso mostra, de forma inequívoca, a posição de destaque
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em que se encontra hoje o Governador Aécio Neves, que está pronto para disputar as

prévias no PSDB. Faremos força para que ele vença as prévias e seja o candidato do

partido, juntamente aos demais partidos da nossa aliança e à Presidência da

República, colocando Minas Gerais, depois de algum tempo, em condições de

administrar novamente o nosso país. Por outro lado, isso resgata a trajetória política

de um grande político de Minas Gerais, que tem grande preferência da população, o

Senador Eduardo Azeredo.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 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, caros colegas Deputados e Deputadas,

telespectadores da TV Assembleia, minha presença no Plenário hoje se justifica em

função de uma realidade que considero extremamente relevante. Minas Gerais,

Estado minerário, enfrenta agora uma redução na exportação de minério de ferro,

sobretudo para a China e outros países da Ásia. Estamos vendo o setor minerário de

forma um pouco estranha em relação ao que o governo federal não investe no setor

geológico. O DNPM está praticamente em greve no Estado de Minas Gerais. Há

milhares e milhares de processos, poucos servidores, poucos funcionários,

exatamente no momento em que a própria Codemig, órgão do governo do Estado,

contrata empresas de geologia para fazer o levantamento e o mapeamento das

ocorrências de gás natural nas Regiões Norte e Nordeste de Minas Gerais.

A nossa preocupação em relação ao setor geológico não é apenas com a falta de

técnicos e geólogos no DNPM, é pelo fato de Minas Gerais, um Estado minerário, não

conseguir acoplar à sua estrutura de desenvolvimento econômico, ao sistema

operacional de desenvolvimento econômico um serviço geológico próprio do governo

de Minas Gerais.

Lembro-me muito bem de que, em 1995, quando era Secretário Adjunto de

Recursos Minerais, Hídricos e Energéticos, conseguimos acertar com o DNPM um

convênio e recursos de aproximadamente US$1.200.000,00. Além disso, fizemos o
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mapeamento da região Leste do Estado, desde o Vale do Aço até a divisa com a

Bahia, de toda essa área à direita da BR-116, que é a rodovia Rio-Bahia, e ainda de

uma outra faixa da região do Médio Jequitinhonha, subindo até uma parte do Norte de

Minas. Após esse trabalho, um outro foi realizado na região Noroeste do Estado.

Ficamos apenas no mapeamento e no pré-estudo da situação geológica do Estado.

Na mesma oportunidade em que ocupamos a Secretaria de Recursos Minerais,

Hídricos e Energéticos, desenvolvemos um trabalho junto ao DNPM, tentando

verificar a situação da pesquisa de lavra garimpeira. As normas vigentes na época só

permitiam que garimpeiros atuassem em reservas garimpeiras. Minas Gerais tinha

apenas uma, que ficava em Nova Era. Conseguimos alterar a legislação, e hoje é

permitido que se faça pesquisa de lavra e se garimpe em todo o território mineiro. No

entanto essa decisão se transformou em letra morta, porque, em verdade, a questão

ambiental tem-se sobreposto ao interesse econômico. A sobrevivência do garimpeiro

não chega a causar dano ao meio ambiente. As catas e os túneis são de

pequeníssima monta e não estragam o terreno. O tipo de garimpagem que se faz no

Brasil é o mesmo desde a descoberta do nosso país. Não há equipamentos pesados

nem destruição de mata, de terras e de aluviões. As pessoas não avaliam esse tipo

de garimpo que existe em Minas. São mais de 100 mil garimpeiros no Estado. Digo

isso com conhecimento de causa, pois a minha cidade, Teófilo Otôni, é o maior centro

de lapidação e comercialização de pedras preciosas do Brasil e talvez da América. É

o lugar onde se concentram as ocorrências naquela região, mas sobretudo onde se

comercializa o maior volume de gemas preciosas.

Noutro dia, estava na antessala do nosso Vice-Governador e vi um livro bonito,

mostrando o setor de gemas do nosso Estado. Desde 1995, me preocupo com nossa

falta de estruturação. Para se ter uma ideia, Sr. Presidente, Minas não dispõe de um

laboratório de certificação de gemas coradas nem de diamantes. Estamos andando.

O Vice-Governador está nos ajudando, na tentativa desta formatação do convênio

com o DNPM para haver um laboratório de certificação de diamantes em Minas

Gerais, sediado em Belo Horizonte, e outro de certificação de pedras coradas,

chamadas pedras semipreciosas, em Teófilo Otôni.

A nossa preocupação é com o desemprego. Ainda ontem, no Plenário, levantava
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uma questão. Estive em algumas cidades do Norte e do Nordeste de Minas Gerais e

encontrei uma realidade dramática. Em Itinga, havia centenas de pessoas sentadas

nas calçadas com as suas pás e picaretas à mão porque a Polícia Ambiental mandou

fechar todos os garimpos daquela região. Ora, lembro-me muito bem de que, desde

que Aureliano foi Ministro, estamos trabalhando a ideia de explorar o minério de ferro

existente naquela região. Está lá a reserva de minério de ferro.

Desde que me entendo por gente, trabalhamos com a ideia de explorar o calcário

de Poté, o caulim de Padre Paraíso, o estanho, o chumbo existente nas margens do

Rio São Francisco, e agora os gases existentes no Norte e no Nordeste de Minas já

estão sendo pesquisadas pela Codemig.

No entanto, Sr. Presidente, acredito que devemos apelar ao governo do Estado. O

setor econômico, o sistema operacional de indústria e comércio do Estado, montado

na época de Rondon Pacheco, quando tivemos uma estruturação perfeita do Indi,

CDI, BDMG - Israel Pinheiro criou essa estrutura, que foi acelerada por Rondon

Pacheco -, foi uma grande conquista. Mas está faltando uma peça na engrenagem,

pois o Estado minerário não tem o serviço próprio de geologia, que poderia muito

bem existir, acoplado à Emater, que palmilha cada metro de terreno em nosso

Estado. Poderíamos muito bem juntar à Emater, em suas regionais, alguns geólogos -

dois por macrorregião, não seria necessário mais do que isso - para ajudar os pobres

garimpeiros a fazer a documentação de sua pesquisa de lavra, pois a maioria deles

não legaliza a sua situação porque não têm R$250,00 ou R$260,00 para pagar as

taxas. E não podem pagar ao geólogo, que cobra R$1.000,00, R$2.000,00 para fazer

o projeto, para estabelecer as coordenadas, datilografar e pôr as informações no

papel, mostrando no mapa o local onde querem fazer a sua exploração geológica.

Estamos perdendo uma riqueza fantástica. O granito, que revelamos no

mapeamento geológico que fizemos quando estava na Secretaria, hoje é uma

realidade alvissareira e, ao mesmo tempo, destruidora das rodovias do Proacesso.

Por não termos rodovias federais suficientes na região, capazes de aguentar mais

carga pesada, ou uma ferrovia, perdemos um volume fantástico de recursos. Fico

preocupado porque sou vizinho da Bahia e sabemos como ela faz seu trabalho na

área gemológica; é excelente. O que a Bahia faz em termos de exportação e de
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comercialização de pedras ornamentais é impressionante. Minas Gerais está

perdendo uma oportunidade de criar uma estrutura de desenvolvimento mineral

diferenciada, de deixar de trabalhar apenas com o minério de ferro - essas grandes

toneladas de minério de ferro que temos de exportar. Um dia entenderemos que é

necessário implantar no Nordeste e no Norte de Minas algo para justificar a sua

existência como parte da civilização. Em verdade, Sr. Presidente, se tivéssemos lá

estrada de ferro, geólogos, uma estrutura de governo atuando diferentemente -

porque lá é diferente -, teríamos certamente a felicidade e a satisfação de nos

transformar numa região de riqueza eternizada.

Nosso subsolo é muito rico. Quando falam que o Jequitinhonha é a terra da

pobreza, fico pensando com meus botões por que a Vale do Rio Doce fez uma ponte

para ligar o rio a Itinga, para atravessar o Rio Jequitinhonha, sendo que quase

ninguém sabe que isso foi feito apenas porque a empresa ganhou uma concessão

para exploração de lítio. Não aconteceu porque o Lula é bonito, porque quiseram

“fazer média” com ele; aconteceu porque a empresa ganhou uma exploração mineral.

Então, hoje, em Minas Gerais, Sr. Presidente, constatamos que não adiantou nada

em 1995 e 1996 termos feito aquele trabalho enorme de cancelar todas as pesquisas

de lavra existentes no Estado, como fizemos. Cancelamos todas junto com o DNPM;

começamos do zero. Hoje há escritórios especializados que ficam na fila, na porta do

DNPM, com vários mapinhas na mão, os quais contêm coordenadas já traçadas,

solicitando pesquisa de um determinado mineral, qualquer um que inventam na hora.

Pegam uma lista e estabelecem: vamos explorar o berilo. E fazem a pesquisa

reservando aquele território sem exploração, porque não existe um controle efetivo do

Estado quanto ao trabalho geológico.

Seria necessário que houvesse uma estrutura oficial de suporte, de apoio, para os

pequenos, para os pobrezinhos, para os garimpeiros, especialmente, a fim de que

pudessem ter acesso a um geólogo para verificar onde querem trabalhar. Também é

importante preparar a documentação para que não fiquem na ilegalidade, não fiquem

fugindo - como vimos em Itinga - da polícia ambiental. Não é necessário que isso

aconteça.

Ainda há pouco, estava ouvindo o Deputado André Quintão falar sobre a questão
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do reflorestamento e do meio ambiente, do seu conflito, como fazendeiro de florestas,

em relação às florestas plantadas. Realmente há um conflito, e ele é desnecessário,

como disse o André Quintão. É preciso plantar florestas no Norte e Nordeste de

Minas. Temos terras degradadas em virtude do desmatamento realizado nas décadas

de 60 e 70. Lá havia apenas mata, André Quintão, mas desmataram tudo.

Precisamos ter o direito ao reflorestamento técnica e ecologicamente correto naquela

região degradada. Precisamos fazer isso sob pena de não sermos dignos de

representar aquela região. A região necessita ser um polo florestal, porque há minério

de ferro, com o qual não precisaremos usar as nossas matas nativas nem o nosso

eucalipto, plantado em poucas fazendas, para abastecer os fornos de gusa de Sete

Lagoas. Podemos produzir gusa em cada Município daquela região e criar uma nova

riqueza. Temos uma Zona de Processamento de Exportação autorizada em Teófilo

Otôni, e estamos lutando para implantá-la. Naquela zona de exportação, poderia

haver uma aciaria para captar todo o ferro-gusa produzido nas regiões Norte e

Nordeste de Minas Gerais. Aí vem aquela história: não temos estrada de ferro, não

temos transporte pesado, não temos sequer serviço geológico para dar suporte aos

produtores de berilo, água-marinha, topázio, ametista, pedras preciosas e

semipreciosas, ou mesmo do diamante produzido no Alto do Jequitinhonha. Da

mesma forma, não temos como carregar o grande volume de calcário calcítico que há

em Poté para misturar com o calcário dolomítico e usá-lo imediatamente para

expansão das lavouras naquela região. Não temos como aproveitar o caulim para

fazer louça ou outros produtos quaisquer na região de Padre Paraíso. Enfim, não

conseguimos aproveitar o que temos.

Passei pela rodovia de Medina em direção a Pedra Azul, Sr. Presidente, e fiquei

espantado com montanhas de pedras já cortadas na expectativa da melhora do

mercado internacional para a venda do granito da nossa região. Por que temos de

esperar? Se houvesse estrada de ferro, não seria preciso esperar o preço pago hoje

no mercado internacional pelo granito, que é altamente remuneratório. Só não o é em

virtude do frete de caminhão, que é muito caro. Se o frete fosse ferroviário ou

hidroviário, o custo de produção e o transporte compensariam tranquilamente a

continuidade da exportação. Então é uma questão de logística, Sr. Presidente, para
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que é produzido naquela região. Falo sobre isso com muita tranquilidade, pois tenho

dito isso para todos os Prefeitos, em todas as reuniões às quais compareço. É

preciso ter alguém que prospecte o futuro, alguém que não se preocupe apenas com

o hoje, com o agora. Uma administração municipal esgota-se em quatro anos, mas o

futuro de um povo depende de ações que ultrapassem os mandatos de um, dois ou

três Prefeitos, de dois ou cinco Deputados. É preciso, Sr. Presidente, que haja uma

voz, e estou tentando ser essa voz aqui, na Assembleia Legislativa.

Tenho conseguido poucas coisas, algumas nessa área. Muitas consegui no

governo Aécio Neves na parte da infraestrutura, de saneamento básico, de

iluminação pública e rural, uma série enorme de benefícios para os Vales do Mucuri e

do Jequitinhonha. Certamente posso dizer que, até na área da saúde, tenho de estar

muito feliz, pois consegui carrear um volume de investimentos por meio de pedidos

ao Secretário de Saúde e ao Governador. Entretanto, a minha felicidade só será

plena, Sr. Presidente, quando tivermos a estruturação de um sistema de proteção à

economia daquela região.

O sistema operacional da indústria e do comércio que está montado em Minas

Gerais é muito bom, mas a Junta Comercial de Teófilo Otôni não funciona direito. O

cidadão demora 15, 20, 30, 60 dias para conseguir abrir uma empresinha. Veja que

coisa estranha, Sr. Presidente: anuncia-se o Minas Fácil, projeto que propõe a

abertura de uma empresa em 2, 3, 4, 5 dias, no máximo, mas lá é diferente; lá não é

necessária tanta assistência. Essa é a razão da nossa lamentação. A nossa

desigualdade está sendo reduzida paulatinamente pelo mais vigoroso programa de

suporte já implantado neste Estado na região dos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha

pelo Governador Aécio Neves, mas ainda falta muita coisa.

É por isso, Sr. Presidente, que pedi vênia para falar nesta plenária de agora à tarde.

Sou um homem satisfeito; estou feliz e tranquilo em relação à resposta que tenho

obtido do Governador Aécio Neves, mas intranquilo em relação ao futuro da minha

gente, ao futuro da minha terra, ao futuro da minha região. É absolutamente

necessário que enxerguemos um pouquinho mais longe. Não é possível

continuarmos felizes e satisfeitos apenas com o que já ganhamos. É preciso mostrar

a Minas Gerais e ao Brasil que aquela região não pode viver apenas de prosa e
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verso. Amanhã, nesta Casa, às 15h30min, falaremos sobre a poesia e as canções do

Jequitinhonha na Comissão de Cultura, em reunião conjunta. Debateremos a arte do

Jequitinhonha, mas ninguém ainda percebeu que aquela região gosta tanto de cantar

para afastar a tristeza de não ter horizonte na vida. Precisamos continuar fazendo a

nossa poesia, cantando as nossas canções, mas tocar um projeto um pouco mais

forte e determinado, para que os governos estadual e federal entendam a

necessidade de se colocar naquela região uma estrutura de suporte para o seu

próprio desenvolvimento.

Entendo, Sr. Presidente, que este é o momento, esta é a hora. O governo ainda tem

quase dois anos pela frente; há possibilidades. Faço aqui um apelo ao nosso Vice-

Governador Anastasia, que está com o projeto na mão: que acelere a implantação do

laboratório gemológico de Teófilo Otôni, que acelere a implantação do laboratório

gemológico destinado a diamantes em Belo Horizonte e que nos ajude a implantar um

serviço de geologia naquela região, já que a Codemig está contratando dezenas e

dezenas de geólogos, equipes enormes para prospectar o gás. Por que não estender

ao Nordeste mineiro a prospecção também de outros minerais, possibilitando um

suporte aos garimpeiros da nossa região, onde milhares passam fome e são

perseguidos pela Polícia Ambiental? Lamentavelmente, Sr. Presidente, a nossa lei

ambiental não é realista, não considera o homem como parte do meio ambiente, e

sim o animal e a planta. Defende-se a planta, defende-se o animal, mas não se

defende o homem, que precisa viver.

Esta é a minha peroração, este é o meu apelo: que possamos criar uma

oportunidade completamente nova e diferenciada naquela região, Sr. Presidente.

Muito obrigado pela paciência, já que extrapolei o meu tempo. Certamente, no futuro,

se conseguirmos o que queremos, V. Exa. haverá de sorrir conosco, feliz pelo que

conseguimos. Muito obrigado.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias, do candidato a

Vereador nas últimas eleições por Belo Horizonte, Prof. Wendel Mesquita, que não foi

eleito, mas obteve uma votação superior a 5 mil votos. Registramos também com

bastante alegria e orgulho a presença do Vereador da promissora cidade de Dores do
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Indaiá, nosso querido amigo Sosthene.

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 4, às 14 horas, com a seguinte ordem do

dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a

reunião.

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

16ª LEGISLATURA, EM 1º/6/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

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

Sargento Rodrigues - Exibição de vídeo - Entrega de placa - Palavras do Subtenente

PM Luiz Gonzaga Ribeiro - Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Doutor Viana - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Sebastião Costa.

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 Associação dos Praças

Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais - Aspra - pelos 42 anos de sua

fundação.

Composição da Mesa
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O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Subtenente PM

Luiz Gonzaga Ribeiro, Presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros

Militares de Minas Gerais - Aspra -; Cel. Alexandre Salles Cordeiro, Chefe da

Assessoria Institucional da Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG -, representando o

Comandante-Geral da PMMG, Cel. Renato Vieira de Souza; Rogério Aparecido

Soares Ribeiro, representando o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar

de Minas Gerais, Cel. Gilvan Almeida Sá; e Deputado Sargento Rodrigues, autor do

requerimento que deu origem a esta solenidade.

Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença neste ato dos Exmos. Srs. Hamilton Ferreira,

Diretor da Associação Comercial de Minas, representando a entidade nesta

solenidade; Eduardo Costa, jornalista; Cel. Ari de Abreu; Romeu Dias, publicitário da

Rádio Itatiaia; Dorgival Olavo Guedes Júnior, Presidente da União dos Militares de

Minas Gerais; Vereador Cabo Júlio; Cap. Paulo Fernando Pereira, Subcomandante

da Companhia de Polícia de Trânsito Independente, representando o Maj. Roberto

Lemos, Comandante; e Alisson João da Silva, Diretor-Presidente do grupo Escoteiro

Uirapuru; e da Exma. Sra. Áurea de Carvalho Rodrigues, representando Stael Mônica

de Oliveira Souza, Presidente da Associação Feminina de Assistência Social.

Execução do Hino Nacional

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

pelo Conjunto de Câmara da Orquestra Sinfônica da PMMG, regido pelo Maestro

Ten. Marco Aurélio Araújo Lacerda.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Sargento Rodrigues

Exmos. Srs. Deputado Doutor Viana, fraterno companheiro, 1º Vice-Presidente da

Assembleia Legislativa de Minas Gerais, neste ato representando o ilustre Deputado

Alberto Pinto Coelho, Presidente desta Casa; Subten. Luiz Gonzaga Ribeiro,

companheiro de longas datas e lutas, Presidente da Aspra; Cel. Alexandre Salles

Cordeiro, Chefe da Assessoria Institucional da PMMG, representando o Cel. Renato

Vieira de Souza, Comandante-Geral da PMMG; Maj. Rogério Aparecido Soares

Ribeiro, representando o Cel. Gilvan Almeida Sá, Comandante-Geral do Corpo de
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Bombeiros Militar de Minas Gerais. Ilustre Presidente da Aspra, Deputados -

cumprimento especialmente meu ilustre companheiro Deputado Adelmo Carneiro

Leão - senhores policiais e Bombeiros militares de Minas Gerais, imprensa,

convidados e familiares, a reunião de hoje é motivo de muito orgulho para mim, pois,

ao longo desses 10 anos de mandato, temos travado uma luta incessante na defesa

de nossos companheiros policiais e bombeiros militares de Minas Gerais. Nessa

caminhada, precisamos do apoio de muitos companheiros e companheiras, e posso

afirmar que o Subten. Luiz Gonzaga, à frente dessa imprescindível entidade de

classe, tem sido combativo e um grande aliado. Ao homenagear a Associação dos

Praças Policiais e Bombeiros de Minas Gerais, estou homenageando todos os

servidores da segurança pública, inclusive nossos companheiros da Polícia Civil e os

Agentes Penitenciários, que, ao longo de séculos, se entregam de corpo e alma em

defesa de nossa sociedade. Ao comemorarmos 42 anos de sua fundação, é

necessário pontuarmos fatos importantes ocorridos nas mais de quatro décadas de

existência dessa importante associação de classe.

Primeiramente, devemos cumprimentar e render nossas homenagens aos bravos

praças do passado que, mesmo sofrendo inúmeras represálias, perseguições,

punições, incluindo prisões, tiveram coragem de fundar essa instituição em 21/4/67.

Ao longo de muitos anos, a Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de

Minas exerceu um papel mais acanhado, restringindo-se ao lazer e ao aspecto social

de seus associados. Mas, após o nosso movimento histórico de 1997, a instituição,

por meio de seus integrantes, despertou para uma maior participação na luta e na

defesa de seus associados, desenvolvendo e estimulando a consciência política da

classe.

Este despertar de todos os nossos praças em Minas Gerais foi determinante para

os avanços políticos alcançados com o passar do tempo. Estabelecemos uma

parceria importante em nossas lutas, sobre a qual vale destacar alguns momentos: a

participação da entidade nas discussões políticas, junto a este Deputado, no

momento da tramitação e dos debates sobre o projeto de lei do novo Código de Ética

dos Militares, do qual fui relator, foi de extrema relevância e demonstrou a

importância dessa parceria. As participações nas negociações salariais nos anos de
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2000, 2004 e 2007 foram de fundamental importância para que nossa classe

avançasse ainda mais na valorização de nossos companheiros e companheiras. As

participações em debates importantes, tais como a defesa da autonomia financeira e

administrativa do Instituto de Previdência dos Servidores Militares - IPSM -, nos

avanços das promoções e de tantas outras conquistas que marcaram os últimos

anos.

Senhor Presidente Luiz Gonzaga Ribeiro, foram muitas as nossas conquistas, mas

sabemos que ainda temos um longo caminho a percorrer, pois os abusos contra

direitos sagrados de nossos companheiros e companheiras ainda são constantes e

ocorrem da forma mais perversa, com a violação do Estado Democrático de Direito.

Nossa luta é permanente. Nosso desafio maior é elevar nossa classe de

trabalhadores ao lugar que ela merece, pois eles são sujeitos de direitos e deveres;

nunca devemos nos esquecer de que, antes de sermos policiais e bombeiros, somos

seres humanos.

Senhores e Senhoras, público que nos acompanha pela TV Assembleia, nossa

caminhada sempre foi muita árdua. Imaginem que, até 1988, o Soldado e o Cabo

nem sequer podiam votar e ser votados. Falar em direitos nos quartéis era como falar

no pior pecado diante de Deus em tempos de outrora. Enquanto todo o Brasil

respirava novos ares de democracia a partir de 1985, nos quartéis respirava-se a

opressão, a perseguição, a humilhação, a violação de direitos sagrados de qualquer

ser humano. Para nós, tudo foi e é mais difícil, pois, infelizmente, durante muito

tempo cultuou-se no interior dos quartéis que ser militar é sinônimo de renúncia a

direitos. Lá todos foram formados no passado com o pré-requisito de que o militar só

é sujeito de deveres.

Mas a história da humanidade nos mostra o quanto a luta pelos direitos sempre foi

regada com suor, sangue e lágrimas daqueles que perderam seus companheiros

empunhando a bandeira de ideais.

Neste momento, Sr. Presidente Luiz Gonzaga, também na pessoa do nosso

companheiro Sete e do nosso companheiro Ulisses e de tantos outros companheiros

ex-Presidentes dessa Associação - que me perdoem por não conseguir, neste

exercício de memória, nominar a todos - peço licença à família de nosso querido e
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eterno companheiro Cb. Valério para dizer que sua memória sempre permanecerá

viva e que sua luta e sua participação transcenderão por toda a nossa história.

Por isso, meu fraterno companheiro de tantas lutas Subten. Luiz Gonzaga, é

preciso a cada dia revigorar as nossas energias, olhar a cada manhã para nossos

companheiros e companheiras e lembrar que só existimos enquanto representantes à

medida que reafirmamos todos os dias nosso compromisso de luta.

Quero falar mais uma vez de minha alegria em ocupar esta tribuna para

homenagear essa tão importante Associação, pois sei, meus prezados companheiros

e companheiras, que esta homenagem ficará registrada nos anais desta Casa.

Nossos desafios são muitos, nossa caminhada é longa, mas sabemos que

defendemos causas nobres, pois defender uma classe trabalhadora é por si só motivo

de muito orgulho.

Por fim, encerro minhas palavras com um trecho de uma obra literária valiosíssima

para a humanidade, de Rudolf von Ihering: “O fim do direito é a paz, o meio de que se

serve para consegui-lo é a luta. Enquanto o direito estiver sujeito às ameaças da

injustiça - e isso perdurará enquanto o mundo for mundo -, ele não poderá prescindir

da luta. A vida do direito é a luta: luta dos povos, dos governos, das classes sociais,

dos indivíduos”. Muito obrigado a todos.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional sobre a

Aspra.

- Procede-se à exibição do vídeo.

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 Subtenente

Luiz Gonzaga Ribeiro de placa alusiva a esta homenagem. A placa a ser entregue

traz os seguintes dizeres: “Presente nos mais importantes fatos que marcam a vida

militar, a Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais

desenvolve ações voltadas para o aperfeiçoamento moral, físico e intelectual de seus

associados. Buscando a integração, o lazer e a convivência harmoniosa, a Aspra-

PM/BM é também responsável pela conquista de melhores condições de trabalho,
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que garantem o brilhante desempenho das instituições militares estaduais. A

eficiência na realização de seu papel é traço distintivo da entidade, que merece o

agradecimento e a homenagem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais”.

O Sr. Presidente - A Presidência, com muita alegria, convida o Deputado Sargento

Rodrigues, autor do requerimento que suscitou esta homenagem justa, para também

se postar no local para entrega dessa placa.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Subtenente PM Luiz Gonzaga Ribeiro

Exmos. Srs. Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente da Assembleia Legislativa

de Minas Gerais; Coronel Alexandre Salles Cordeiro, Chefe da Assessoria

Institucional da PMMG; Maj. Rogério Aparecido Soares Ribeiro; e Deputado Sargento

Rodrigues, meu dileto amigo, autor do requerimento que deu origem a esta

homenagem que tanta alegria nos traz. Gostaria de saudar ainda os Exmos. Srs.

Coronel Dorgival Olavo Guedes Júnior, Presidente da União dos Militares de Minas

Gerais; Coronel Ari de Abreu, ex-Diretor do Instituto de Previdência dos Servidores

Militares; Ten. Jair Nunes da Paixão, ex-Presidente da Aspra; Ten. Walter Rodrigues

Sete, ex-Presidente da Aspra; Ten. José Ulisses da Silva, ex-Presidente da Aspra;

Coronel Doro, aqui representando seu pai, Manuel Pereira Doro, matrícula nº 1,

fundador desta nossa Associação; e o Vereador Cabo Júlio.

Senhoras e senhores, a história da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares

de Minas Gerais é escrita há 234 anos por homens e mulheres que, com inteligência,

profissionalismo, coragem e idealismo, têm sido protagonistas de um modelo de

gestão que atravessa os tempos, sempre se adequando às demandas da sociedade

e às imposições do Estado.

A todo momento a sociedade exige uma atuação melhor, maior presença, maior

resolubilidade, maior eficiência desses profissionais. Sempre há alguém ou um

segmento da sociedade discutindo o seu modelo, porém todos - cidadãos de direita

ou de esquerda, trabalhadores, empresários, religiosos ou ateus - continuam

defendendo a existência da polícia como condicionante do equilíbrio social, como um

dos pilares da governabilidade e da democracia. Um paradoxo, porém, perpassa toda

a história da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Essa mesma sociedade, que
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tanto nos valoriza como corporação, historicamente negou-nos reconhecer como

cidadãos, com direito à livre organização e à reivindicação. Como forma de reduzir os

policiais a meros cumpridores de ordens, ensinaram-nos que ser policial é um

sacerdócio. Concordamos que ser policial e bombeiro militar é um sacerdócio

sublime, na medida em que, se não houver grande dedicação, profissionalismo,

entrega até da própria vida, amor à farda e à sua causa, um grande compromisso

com a vida e com os direitos dos cidadãos, dificilmente conseguiremos nos realizar

nessa profissão. Mas o sacerdócio que nos impuseram historicamente como forma de

nos alienar foi o da humildade submissa, do sofrimento, do silêncio e do conformismo.

Sacerdócio que deveria ser exercido em todos os níveis: dos comandados em relação

a seus comandantes, dos comandantes em relação aos governantes, ao poder

político e econômico.

Essas poucas observações, senhoras e senhores, são para falar da importância

que a homenagem desta noite representa para nós, policiais e Bombeiros Militares,

organizados na Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas

Gerais. Sempre fomos recebidos nesta Casa, que é a casa do povo. Há mais de 20

anos, acompanhamos e participamos ativamente de todos os processos de

construção das legislações que dizem respeito à nossa classe, às nossas instituições

- Polícia Militar e Corpo de Bombeiros - e à segurança pública em geral. Participei,

pela primeira vez, de uma audiência publica, em 6/11/1996, na Comissão de

Administração Pública, para defender o reconhecimento da condição de perigo e risco

de vida de nossa profissão, que se transformou na Emenda à Constituição nº 35, de

29/12/1998. Porém, é a primeira vez que, por iniciativa do Poder Legislativo, o Estado

reconhece, solene e publicamente, a importância da Aspra para os policiais e

bombeiros, para as instituições da qual fazemos parte, para a sociedade e para o

próprio Estado.

É muito compensador para todos nós, acostumados a ocupar as galerias deste

Plenário para reivindicar e pressionar, para participar de audiências publicas e

abordar Deputados e técnicos desta Casa nos corredores e gabinetes, pedindo apoio,

expondo e defendendo pontos de vista, sermos, nesta noite, distinguidos com esta

homenagem. Homenagem que nos leva de volta ao passado e nos faz pensar, com
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mais responsabilidade ainda, no futuro. Voltar ao passado, neste momento, é sentir

orgulho. Orgulho da coragem, do idealismo e do destemor daqueles Sargentos e

Subtenentes que, em 1967, tiveram a ousadia de fundar o Clube dos Subtenentes e

Sargentos. É sentir orgulho do Sgt. Manoel Doro Pereira, Matrícula nº 1, que, além de

contribuir para a fundação do clube, deixou o legado de três filhos militares, os

conhecidos Coronéis Doro; do então Sgt. José Maria Malta de Melo, 1º-Presidente,

que não se encontra aqui por motivo de saúde, mas está representado pelo nosso

amigo Castilho; do então Sgt. Geson Crisóstomo, Matrícula nº 3, que está aqui

conosco e, há 42 anos, contribui para que seu projeto seja fortalecido; do então Sgt.

Galvão, uma das mentes mais brilhantes da PMMG - vinte anos após sua

aposentadoria, ainda é imprescindível na 6ª Sessão do Estado Maior da PMMG, onde

continua trabalhando até hoje, todos os dias -; e do então Sgt. Divino Félix, primeiro

Diretor Financeiro, um dos fundadores de nossa Fundação. Imaginamos as

dificuldades pelas quais passaram para tornar o projeto do Clube dos Subtenentes e

Sargentos uma realidade.

Ao nominar esses companheiros, queremos render a todos eles nossa sincera

homenagem. Estamos aqui porque os senhores ousaram e nos ensinaram que, com

trabalho, persistência e abnegação, é possível concretizar muitos sonhos. Com esses

sonhadores, o Clube dos Subtenentes e Sargentos se tornou conhecido e

reconhecido como uma dos mais importantes espaços para a realização de grandes

eventos sociais e memoráveis bailes de carnaval. Em seu salão, desfilaram a famosa

baiana Miss Brasil Marta Rocha e uma das mais famosas vozes da música popular

brasileira, o inesquecível cantor Nelson Gonçalves.

No início da década de 90, com o fim do Regime Militar, embalados e motivados

pelas transformações pelas quais a sociedade passava, ou melhor, que a sociedade

construía, um novo desafio fora colocado para o Clube dos Subtenentes e Sargentos:

adequar-se aos princípios democráticos da Constituição de 1988 e preparar-se para

exercer o papel de representante de classe. Isso, sem deixar de lado a finalidade de

garantir lazer e cultura aos sócios e a seus familiares.

Apesar dos princípios cidadãos, que legitimaram o direito de voto dos Cabos e dos

Soldados, a Constituição vedou o direito à sindicalização. Somente uma opção nos
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restou: transformarmo-nos em uma associação. Esse projeto, cuja construção teve

início durante a Presidência do Subtenente José Ulisses da Silva, foi concretizado no

mandato do ex-Presidente Subtenente Wellington Eustáquio de Jesus, em 19/11/94.

Com essa medida, o clube atravessou sua primeira grande transformação e passou a

denominar-se Associação dos Subtenentes e Sargentos. Tornou-se, assim, a primeira

entidade de congregação de militares em Minas Gerais a legitimar-se

constitucionalmente como associação representativa de militares, com as atribuições

e as prerrogativas previstas no art. 7º da Constituição Federal.

Historicamente, o modelo de organização de nossa entidade alimentou a divisão

interna dos militares - um modelo hierarquizado e excludente, que acentuava, cada

vez mais, a estratificação de nossa classe. O modelo simplesmente reproduziu a

hierarquia do organograma da Polícia Militar; uma constatação, porém, passou a

incomodar a Associação dos Subtenentes e Sargentos. A Polícia Militar é dividida em

duas carreiras e ciclos distintos: a dos praças e a dos oficiais; porém não existe o

clube dos Tenentes e dos Capitães, que são os oficiais subalternos, nem existe o

clube dos Majores, dos Tenentes e dos Coronéis, que são os oficiais superiores. Por

que, então, temos de alimentar a divisão entre Subtenentes e Sargentos, Cabos e

Soldados, como dois ciclos que não se comunicam, se somos todos praças?

Essa inquietação nos levou a uma decisão importante: transformar a Associação

dos Subtenentes e Sargentos em Associação dos Praças. Assim, em uma memorável

e histórica assembleia realizada em 25/7/98, foi consolidado o projeto de sermos uma

entidade que não alimenta a divisão entre Subtenentes, Sargentos e praças, mas que

os congrega, com os mesmos direitos e deveres. Somos, neste momento, a única

entidade em que a participação na diretoria não faz distinção entre Cabos e

Soldados, Subtenentes e Sargentos. Depois de 11 anos, apesar de alguns

questionamentos, estamos convencidos de que esta foi mais uma medida corajosa e

estratégica para a consolidação do projeto dos idealizadores do Clube dos

Subtenentes e Sargentos. Continuamos sonhando com a possibilidade de nos

congregarmos em uma única instituição de policiais e bombeiros, sem divisão entre

praças e oficiais e, por consequência, uma entidade de classe também organizada.

Ainda em 1992, motivados pela prisão do Subtenente Odilon Lima, cuja esposa, D.
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Rita, liderou um movimento de mulheres nas ruas da cidade mineira de Uberlândia

para protestar e reivindicar em nome dos militares por melhores salários e condições

de vida, criamos a assistência jurídica. À época, contávamos apenas com um

advogado.

Em 1994, consolidamos a diretoria jurídica, hoje formada por 40 escritórios

contratados em Minas Gerais, sendo 3 em Belo Horizonte e na Região Metropolitana

e 37 no interior. São mais de 100 profissionais atendendo todos os dias, em todas os

ramos do direito e em todos os Municípios de Minas Gerais, com gratuidade total no

que diz respeito aos honorários advocatícios.

Podemos afirmar que temos uma boa estrutura e excelentes resultados, mesmo

considerando que, ao lidar com ações judiciais, estamos cuidando do bem mais

precioso do cidadão depois da vida, que é a liberdade e a dignidade.

Graças aos sonhos e às realizações de seus fundadores, a Aspra mantém um

espiral de crescimento. Os espaços físicos destinados ao lazer e ao descanso de

seus associados vêm sendo ampliados gradativamente. É importante salientar que,

somente nos últimos 11 anos, a Aspra construiu um hotel em Mucuri, litoral sul da

Bahia, que passa por ampliação neste momento; adquiriu e pagou integralmente a

unidade Venda Nova, em Belo Horizonte, com 45.000m², por R$3.000.000,00, e a

unidade Patos de Minas, por R$825.000,00 e uma área de mais de 30.000m².

Como entidade representativa de classe, a Aspra sempre procurou manter uma

participação ativa e proativa. Na Assembleia Legislativa foram mais de 50

participações em audiências públicas, defendendo posicionamentos e reivindicando

direitos para os militares e alternativas para a segurança pública.

Ainda em 1992, participamos de um grande esforço para viabilizar a construção de

um projeto que elegesse nossos representantes, com a convicção de que somente

através do poder político é possível conquistar direitos. Poder político que deve ser

exercido pelo mandato eletivo para os Poderes Legislativo e Executivo em todos os

níveis, bem como pela legitimidade das associações e sindicatos.

Assim, a Aspra participou de todo o processo que culminou com o movimento cívico

de 1997, com todos os seus desdobramentos, entre os quais citamos: a luta pela

anistia; a elaboração do código de ética, que acabou com a pena de prisão para
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punições disciplinares; a negociação salarial de 2000, que estabeleceu o marco do

piso de R$1.000,00; a lei de indenização securitária; a Lei nº 13.722, que permite aos

servidores receberem por intermédio de cooperativas de crédito, que ainda

esperamos por sua regulamentação; além de uma grande discussão e esforço para

ampliação dos direitos previstos em nosso estatuto.

Com o mesmo entusiasmo e empenho participamos da construção da legislação

que garantiu a promoção do Soldado a Cabo aos dez anos de efetivo serviço; a

promoção por tempo de serviço para os Cabos, bem como a ampliação das vagas

para os praças e os oficiais.

A Aspra participou ativamente do processo de pressão e de negociação salarial em

2000, 2003, 2004, 2005 e 2007.

Temos a clareza e a convicção de que a Aspra nada fez sozinha. Sempre esteve

junto com as demais entidades e com os Deputados representantes da nossa classe:

o Deputado Sargento Rodrigues, o ex-Deputado e Vereador Cabo Júlio e o ex-

Deputado Cabo Morais. Sempre respeitando as divergências próprias, buscamos a

convergência e, por meio dela, sempre avançamos.

Da mesma forma têm sido nossos encaminhamentos com a Polícia Militar e o

Corpo de Bombeiros, até porque temos muito mais convergências do que

divergências. Vamos sempre apostar no diálogo franco e aberto com todos: entidades

parceiras na luta da categoria; dos Deputados e dos Vereadores de nossa classe e

nos Comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Nossa luta não pode

ser contra ninguém. Deve sempre ser a favor de nossa valorização, da melhora da

qualidade de vida dos policiais e dos bombeiros e por maior segurança para a

sociedade.

Valorização que, entre outras medidas, deve ser traduzida em financiamento

público da segurança pública. Que isso seja de fato exercido pelos entes federados,

pelo Estado e pela União; pelo fim da pena restritiva de liberdade para punições

disciplinares, que ainda é aplicada em todos os Estados, à exceção de Minas Gerais;

com uma definição de carga horária máxima para os policiais e para os bombeiros,

com um piso salarial que de fato permita ao Soldado garantir sua casa própria, o lazer

e a educação para seus filhos e para si próprio. Que também seja traduzida na
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aposentadoria opcional para as mulheres aos 25 anos; no resgate da autoridade e na

autoestima de policial, para que eles não tenham que se sujeitar às interferências

políticas em suas ações e conviver com constantes ameaças de transferência por

terem ferido interesses de um ou outro mandatário político ou detentor de poder

econômico.

Não tememos nem devemos temer os controles externo e interno. Ao contrário, os

consideramos fundamentais para a democracia e para o exercício de nossas

atividades voltadas à cidadania; contudo, é fundamental e condição sem a qual não é

possível fazer segurança de fato que o policial e o bombeiro tenham autoridade legal

e autonomia econômica para bem exercer o seu papel. O limite de suas ações tem de

ser a lei, e não os interesses privados, políticos ou econômicos.

Sua valorização que deve ser traduzida em seguridade social que inclua uma

aposentadoria, uma pensão e um plano de saúde condizentes com a função típica de

Estado que exercemos, com os riscos e as peculiaridades próprias de quem, aí sim,

em um sacerdócio sublime, entrega sua vida e seu sangue para defender a vida e o

patrimônio alheio.

Não poderia encerrar estas breves palavras sem fazer alguns agradecimentos.

Agradecemos primeiramente a Deus a oportunidade deste momento ímpar.

Agradecemos aos sócios fundadores, aqui representados por esta comissão

composta pelos Tenentes Geson Crisóstomo e Divino Félix e pelo Coronel Doro,

representando seu pai, matrícula nº 1, Sargento Manuel Doro. Sem os seus sonhos e

sua ousadia, não estaríamos aqui e não teríamos esta que é grande Associação dos

Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais.

Um agradecimento especial ao Deputado Sargento Rodrigues, grande lutador e

defensor nesta Casa das causas coletivas e individuais de policiais e bombeiros

militares e das instituições Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Instituto de

Previdência dos Militares. Seu trabalho o distingue nesta Casa como um dos mais

ferrenhos defensores da classe. Já ouvi de muitos colegas de outros segmentos do

funcionalismo o lamento por não terem um Sargento Rodrigues, com a garra que V.

Exa. tem, para defendê-los. Não fosse seu respeito e interesse pela nossa entidade

de classe, não teríamos a honra de termos a Aspra homenageada nesta data.
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Agradeço ao Deputado Alberto Pinto Coelho, ilustríssimo Presidente desta Casa,

aqui representado pelo não menos ilustre Deputado Doutor Viana, a quem

confidenciei por que também lhe faço essa referência em particular. O Deputado

Alberto Pinto Coelho, além de respeitar a vontade da maioria, que aprovou o

requerimento que propôs esta homenagem, a viabilizou. Faço aqui, por dever de

justiça, um reconhecimento público à atuação do Deputado Alberto Pinto Coelho, que

foi decisivo quando, em junho de 2004, num momento delicado, nossa luta pela

recomposição salarial atingiu um ponto extremamente conflitante e delicado, quando

nossa classe, em um ato heróico e destemido, parou para reivindicar salários e

melhora na legislação. A habilidade e a autoridade política do Deputado Alberto Pinto

Coelho, que, em nome do governo, recebeu e analisou, em primeira mão, nossas

reivindicações, foi de fundamental importância para avançarmos na negociação e

atingirmos resultados bem melhores e expressivos em termos de percentual de

recomposição salarial, moradia e legislação, em relação àquilo que o governo havia

definido tanto para os militares quanto para os policiais civis.

Na pessoa do Deputado Alberto Pinto Coelho, queremos agradecer a todos os

Deputados desta Casa, que, de uma forma ou de outra, nas comissões em que

atuam e no trabalho conjunto com seus pares, têm contribuído para a melhora das

condições de vida dos policiais e Bombeiros, bem como para a melhora da segurança

pública.

Ao Comando da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que muito nos honram

com sua presença, queremos reafirmar nossos compromissos de lealdade. Somos

testemunhas do compromisso de V. Exas. com nossas instituições, com seus

servidores e com nossa classe. Temos o privilégio de ter, como nossos

Comandantes, as mesmas pessoas que sentaram e sentam conosco nos bancos das

viaturas, as quais, conforme uma das nossas expressões, “calçam o mesmo sapato

42”.

Esta realidade nos faz ter a convicção de que defendemos os mesmos valores e a

mesma instituição e de que temos o mesmo grau de responsabilidade pelo destino de

nossas corporações, mesmo que tenhamos divergências em alguns conceitos e que

nossas ferramentas não sejam as mesmas em todos os momentos.
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Mais uma vez, reafirmamos nosso compromisso de lealdade, com a convicção de

que nossas convergências são maiores do que nossas divergências e de que estas

não são suficientes para comprometer o nosso compromisso mútuo de defender

nossas instituições e nossos profissionais. Afinal, bebemos da mesma fonte e fizemos

o mesmo juramento.

Também agradecemos às entidades que compartilham conosco dos mesmos

propósitos de luta e defesa da classe e com as quais sempre caminhamos juntos. É

muito bom e gratificante perceber que atingimos um nível de amadurecimento que

preserva a autonomia e os projetos de cada uma, ao mesmo tempo em que os

interesses maiores de nossa classe nos unem e nos tornam ainda mais fortes para

defender os anseios de todos os militares e de seus familiares, bem como nos

permitem uma postura crítica diante dos problemas maiores que permeiam a

segurança pública.

Tenho dito por várias vezes a nossos funcionários que, se todos os Diretores se

ausentarem por 30 dias da Aspra, ainda assim ela continuará funcionando e

atendendo bem os nossos associados. Porém, se os funcionários faltarem um único

dia, a Aspra para. Por isso, manifesto o nosso reconhecimento público da importância

e do valor de cada um de vocês, funcionários, para a Aspra.

Nossas angústias têm sido compartilhadas e nosso esforço, somado com o das

demais entidades de classe dos servidores públicos de todas as áreas. Temos

objetivos comuns quanto à valorização e a melhores condições de trabalho para os

servidores. Tem sido gratificante essa parceria e proveitosos os ensinamentos; por

isso, o nosso reconhecimento e o nosso muito obrigado.

Aos ex-Diretores, queremos tornar público e deixar registrado aqui nosso

reconhecimento e agradecimento. Como são inúmeros, quero externar nosso

agradecimento nas pessoas dos ex-Presidentes - eternos Presidentes - José Maria

Malta de Melo; Liberato Geraldo Moreira, que infelizmente nos deixou há dois anos;

Vicente de Abreu Moreira; Walter Rodrigues Sete; Jair Nunes da Paixão; José Ulisses

da Silva; Weliton Eustáquio de Jesus e José Luiz Barbosa; e dos Presidente interinos

Selvino Sampaio Araújo, Gilberto Agostinho dos Reis, Danilo Barros da Silva Alves e

José Tadeu Magalhães Correa. A todos, o nosso muito obrigado pelos ensinamentos
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e apoio.

Aos atuais Diretores, da Capital e do interior, com os quais tenho a honra de

compartilhar as angústias e realizações atuais, muito obrigado pela dedicação de seu

precioso tempo em favor desse ideal plantado em 1967. Permitam-me também um

agradecimento aos familiares desses Diretores, que são muitas vezes privados do

convívio em família devido à atuação deles em projetos coletivos da Aspra,

principalmente porque, na maioria das vezes, a atuação se dá após cumprirem

escalas de serviço, em finais de semana e feriados.

Aos associados, todos, sem exceção, um agradecimento especial. Todos os dias

estamos pensando em como atendê-los melhor, em como garantir-lhes serviços de

qualidade que correspondam aos anseios e interesses de nossa classe, seja o lazer,

seja a assistência jurídica, seja a representação de classe.

Por fim, queremos reafirmar a disposição da Aspra em continuar a luta e em dar

sentido aos ideais dos seus fundadores, sempre perseguindo a excelência em nossas

ações, pois temos a convicção de que nosso papel enquanto gestores é o de produzir

e garantir a satisfação de nossos associados e seus familiares. Muito obrigado.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Conjunto de Câmara da Orquestra

Sinfônica da Polícia Militar de Minas Gerais, que executará o 1º movimento da

“Pequena Serenata”, de Mozart; “La Cumparsita”, de Gerardo Mattos Rodrigues; e o

1º e 3º movimentos da “Primavera”, das “Quatro Estações”, de Vivaldi, sob a regência

do Maestro Tenente Lacerda.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Prezado Subtenente Luiz Gonzaga Ribeiro - na sua pessoa quero também

cumprimentar os Presidentes, Vice-Presidentes e Diretores da Aspra, do passado e

do presente -; Coronel Alexandre Salles Cordeiro, representando aqui o Comandante-

Geral da PMMG, nossa gloriosa e melhor polícia do Brasil; Coronel Renato Vieira de

Souza, que tanto engrandece a nossa Mesa na reunião festiva da noite de hoje, com

extrema alegria quero anunciar também a presença do Maj. Rogério Aparecido

Soares Ribeiro. Cumprimento o amigo com quem iniciei meus trabalhos nesta Casa,
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autor do requerimento que deu origem a esta justa homenagem, Deputado Sargento

Rodrigues, bravo e grande defensor da causa de vocês neste Parlamento, pela

lucidez, pela clarividência, pelo momento iluminado em que propôs esse

requerimento, o qaul foi apoiado por unanimidade por todos nós. Parabéns, Deputado

Sargento Rodrigues. V. Exa. realmente faz história na nossa Assembleia e nos

engrandece muito. Orgulho-me de ser seu companheiro e seu amigo. Quero também

cumprimentar todos os funcionários e membros da Aspra. Como o próprio Presidente

diz, trata-se de uma instituição que é fruto do sonho de muitas pessoas do passado e

do presente, e tenho certeza também de que será a realização de sonhos no futuro. É

fruto do trabalho de todos. Sabemos da importância do associativismo. Sozinhos

sabemos da nossa força, mas, quando nos juntamos, quando cooperamos e nos

associamos, a força é muito maior, e vocês estão demonstrando a grandeza da Aspra

nestes 42 anos de existência.

Seria uma indelicadeza não cumprimentar também as mulheres mineiras e todas

aqui presentes, na pessoa da Sra. Cláudia Santos, esposa do Presidente da Aspra,

representando as mulheres dos policiais e dos bombeiros militares. Sabemos que não

é fácil, que é necessário que haja muito companheirismo para compreender as

necessidades e as dificuldades da vida policial. A vocês, mulheres dos policiais,

nossos cumprimentos em nome da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E às

mulheres policiais, permitam-me cumprimentar a todas na pessoa da 1º-Ten.

Jacqueline, que está aqui presente. Quero abraçar e cumprimentar todas as policiais

militares do Estado de Minas Gerais, que mostram a força, a garra, a competência da

mulher mineira.

Cumprimento ainda meu amigo Vereador Cabo Júlio, aqui representando a Câmara

Municipal da Capital, e os funcionários amigos de nossa Casa. Quero aqui distinguir -

permita-me, Deputado Sargento Rodrigues - sua funcionária Fabiana, que sempre

chega aqui antes de nós e, com eficiência e dedicação, acompanha e dá suporte aos

nossos trabalhos. O nosso Subtenente Luiz Gonzaga foi muito feliz ao dizer que, sem

o funcionário, realmente não fazemos nada. Precisamos muito deles, reconhecemos

o trabalho da assessoria, de todos os que aqui estão presentes, e lhes agradecemos

na pessoa da Fabiana. Cumprimentamos ainda os telespectadores da TV Assembleia
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que nos assistem neste instante e nas reprises da reunião. Não poderíamos também

deixar de cumprimentar o conjunto de câmara da Orquestra Sinfônica da nossa

gloriosa Polícia Militar, que, com distinção, tanto abrilhanta qualquer evento. É difícil

conseguir sua participação, e, quando chegam, realmente encantam a todos nós. Na

pessoa do regente, maestro Tenente Lacerda, cumprimento e abraço a todos em

nome da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Certamente, como pediatra, vendo

minhas crianças presentes, não poderia deixar de cumprimentá-las, principalmente os

filhos do Presidente e da Sra. Cláudia Santos: a Beatriz, que já conheço por Bia, e o

Luís Eduardo. Ali ao lado, para não ficar enciumado, cumprimento o Felipe, filho de

um policial. Parabéns aos que estão acordados. Por fim, quero dizer que estou muito

alegre de ver aqui o 2º-Ten. Geson Crisóstomo, com 86 anos. Ele merece aplausos

de todos nós. Parabéns por sua resistência, que nos causa inveja.

Senhoras e senhores, falarei bem menos que o nosso Presidente da Aspra, pois a

festa é dele. Ao trazer até esta Casa a comemoração dos 42 anos da Associação, a

Assembleia Legislativa, por meio de requerimento do Deputado Sargento Rodrigues,

reconhece a importância de uma entidade que vem, ao longo do tempo,

demonstrando sua força para congregar, promover a união e defender os legítimos

interesses de seus associados. Nossos bravos militares contam, pois, com uma

associação extremamente preocupada com sua promoção social - a promoção de

seus associados - e cultural, além da assistência a seus familiares, nos diversos

campos da vida coletiva, incluindo a saúde, o amparo jurídico e o lazer.

Promovendo os praças, essa classe de cidadãos especiais que defendem a

comunidade em prol da paz coletiva, a Aspra traz à tona o sentido original da palavra

“soldado”, próxima etimologicamente do termo latino “solidarius”, aquele que vive

para servir. Policiais militares e bombeiros, mesmo permanecendo anônimos no seu

trabalho no dia a dia, estão protegendo a sociedade com o risco constante da própria

vida. Poucos se dão conta de como nossa existência seria insegura sem o resultado

das ações positivas e proativas e do trabalho bem realizado desses competentes

militares.

Tendo como patrono de sua instituição nosso maior herói, Tiradentes - ele também

um simples alferes -, nossos policiais militares honram sua corporação, a mais bem-
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considerada no País e ponto de referência para os outros Estados.

Portanto são homens e mulheres que merecem, além de nossa gratidão e de nosso

respeito pelo sacrifício pessoal com que zelam por nossa segurança e por nosso

patrimônio, desfrutar suas horas livres num clima de descontração e de grande

companheirismo. Para isso existe a Aspra, tão bem equipada em suas oito unidades,

hoje presidida pelos Subtenentes Luiz Gonzaga Ribeiro, aqui ao meu lado, e Antônio

de Pádua Soares de Souza, profundamente empenhados, assim como todos os

demais da diretoria, na defesa dos interesses dos associados e de seus familiares.

Sintetizando nosso afeto pela presença, na sociedade de Minas Gerais, dos

bombeiros e policiais militares, recorremos às palavras sábias de Fernando Pessoa

no poema “Isto de Ser Solidão”: “É viver hoje por amanhã. (...) Enquanto a gente vive,

é ir vivendo em cada dia como se ele fosse uma vida completa”. De fato, a vida hoje

de cada praça significa um amanhã tranquilo para toda a nossa população e

sociedade.

Por isso saudamos a todos vocês pelos 42 anos de existência com tanto

entusiasmo. Desejamos novos e ainda mais brilhantes capítulos na sequência da

história tão bem-sucedida da Aspra. Aspra, continue unida, porque, sem luta,

realmente não pode existir conquista. Parabéns, felicidades. 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 2, 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 2/6/2009.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DAS SERRAS

DA CALÇADA E DA MOEDA, EM 2/4/2009

Às 10h7min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza Cruz,

Jayro Lessa, Dalmo Ribeiro Silva, Almir Paraca e Fábio Avelar, membros da

supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Délio Malheiros,
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Dinis Pinheiro e Célio Moreira. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Sávio Souza Cruz, 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 o Relatório Final da

Comissão e, em seguida, concede a palavra ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, relator

da Comissão, para que apresente seu relatório. Na fase de discussão, após a fala

dos parlamentares, o Presidente transforma a reunião em audiência pública para

possibilitar a manifestação do público presente. Colocado em votação, é aprovado o

Relatório Final da Comissão Especial das Serras da Calçada e da Moeda. Cumprida

a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e

demais participantes, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos desta

Comissão.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2009.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Jayro Lessa - Dalmo Ribeiro Silva - Fábio Avelar -

Almir Paraca.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/5/2009

Às 9h35min, 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 e

Domingos Sávio. 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 a “judicialização da saúde”. O Presidente

acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores

citados a seguir: Projetos de Lei nºs 972/2007, no 1º turno ( Deputado Doutor

Rinaldo); 3.178/2009, em turno único (Deputado Carlos Pimenta); 3.246/2009, em

turno único (Deputado Ruy Muniz); e 3.192/2009, no 1º turno (Deputado Fahim

Sawan). A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir a Sra. Vanessa
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Verdolin Wudson, Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais, representando Sérgio Antônio de Resende, Presidente do Tribunal de Justiça

do Estado de Minas Gerais; os Srs. Gilmar de Assis, Promotor de Justiça

Coordenador do Centro de Apoio Operacional à Saúde - CAO - Saúde, representando

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

Geraldo Adão Santos e Paulo Roberto Venâncio de Carvalho, ambos membros do

Conselho Nacional de Saúde, representando Francisco Batista Júnior, Presidente do

Conselho Nacional de Saúde; Jomara Alves da Silva, Subsecretária de Inovação e

Logística em Saúde da SES, representando Marcus Pestana, Secretário de Estado

de Saúde; Marco Paulo Denucci Di Spirito, Defensor Público, representando Belmar

Azze Ramos, Defensor Público-Geral do Estado de Minas Gerais; Ângelo Roncalli,

Vice-Presidente da Associação Mineira de Municípios e Presidente do Consórcio

Intermunicipal de Saúde - Cisvi -; Rogério Moreira, Superintendente da AMM; Renato

Barros, Secretário-Geral, representando Geraldo Heleno Lopes, Vice-Presidente do

Conselho Estadual de Saúde do Estado de Minas Gerais; e José Oscar Júnior,

Secretário Municipal de Saúde de Itaúna, que são convidados a tomar assento à

mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, 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. Submetidos a discussão e votação, cada um

por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs

3.003 e 3.084/2009. 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 (2) em que

solicita à Secretaria de Estado de Saúde que envie 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 e informe as alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS;
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audiência pública na cidade de Teófilo Otôni, para discutir o aumento de ocorrência

de casos de dengue; Adalclever Lopes em que solicita reunião conjunta com a

Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte, no Município de Caratinga, para

discutir a instalação de uma unidade do Hemominas nessa cidade. 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, 3 de junho de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/5/2009

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar,

Sávio Souza Cruz, Almir Paraca, Irani Barbosa, Adalclever Lopes e Vanderlei

Jangrossi, 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, em

audiência pública, questões relacionadas aos resíduos de indústrias mineiras. O

Presidente interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Ilmar Bastos,

Subsecretário de Gestão Integrada da Secretaria de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável - Semad -, e Bruno de Matos Texeira, da Semad,

representando o Sr. José Carlos Carvalho, Secretário dessa Pasta; José Cláudio

Junqueira Ribeiro, Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam -; a

Sra. Paula Santana Diniz, representando o Sr. Luciano Luz Badini Martins, Promotor

de Justiça do Ministério Público do Estado e Coordenador do Centro de Apoio

Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente - Caoma -; os

Srs. Paulo Teodoro de Carvalho, Secretário Executivo do Comitê Gestor de

Fiscalização Ambiental Integrada - CGFAI - da Semad -; Afrânio Lúcio de

Vasconcelos, Delegado Titular da Delegacia Especializada de Preservação da
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Qualidade de Vida e Ecologia - DEPQVE -; Pedro Parizzi, Consultor Legislativo da

Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg -, representando o Sr.

Robson Braga de Andrade, Presidente da referida Federação; e a Sra. Maria Dalce

Ricas, Superintendente Executiva da Associação Mineira de Defesa do Ambiente -

Amda -, que são convidados a tomar assento à mesa. Na qualidade 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. 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 2.858/2008, em 1º

turno, com as Emendas nºs 1 e 2 (relator: Deputado Sávio Souza Cruz). Passa-se à

2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 3.714 e 3.771/2009. 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 os requerimentos da Deputada Rosângela Reis em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública no Município de Belo Horiente, em conjunto

com a Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, para debater o

plano de construção do aeroporto da Usiminas e as possíveis consequências da obra

no que se refere aos transportes e ao meio ambiente; e dos Deputados Fábio Avelar,

Wander Borges e Rosângela Reis em que solicitam seja agendada reunião com a

Diretoria da Copasa para encaminhar as sugestões colhidas na audiência pública

ocorrida no dia 11/5/2009, acerca da construção da Estação de Tratamento de

Esgoto Central no Município de Coronel Fabriciano; Neider Moreira em que solicita

seja realizada reunião de audiência pública desta Comissão com o Sr. Ilmar Bastos

Santos, Subsecretário de Gestão Ambiental Integrada da Semad, para discutir a

situação ambiental das avenidas do Município de Itaúna e a dificuldade de ligação de

energia elétrica nessas; Fábio Avelar em que solicita seja realizada reunião de
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audiência pública para debater os resultados da expedição do Projeto Manuelzão ao

longo do Rio das Velhas, denominada Festivelhas; e Fábio Avelar, Sávio Souza Cruz

e Irani Barbosa em que solicitam seja enviado ofíco à Secretaria de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável, com vistas à adoção de medidas para que a

estocagem provisória dos resíduos sólidos se dê em prazo definido e volume máximo

autorizado e ao estabelecimento das condições de armazenamento como

condicionantes do licenciamento. A Presidência acusa o recebimento dos

requerimentos dos Deputados Chico Uejo em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública desta Comissão em Serra do Salitre, para discutir o impacto

ambiental que será causado na região pelas atividades mineradoras das empresas

Fosfértil e Galvani Indústria, Comércio e Serviço Ltda.; Sávio Souza Cruz (2) em que

solicita seja convidado o Sr. Ricardo Wagner Reis Duarte, engenheiro, para expor o

programa para avaliação vetorial de desempenho ambiental por ele desenvolvido; e

sejam convidados os Ministros do Meio Ambiente e de Minas e Energia para debater,

em reunião de audiência pública, o texto do Decreto Federal nº 6.640/2008, que

alterou o Decreto nº 99.556/1990, bem como a proposta de sua regulamentação em

andamento; Inácio Franco em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

desta Comissão no Município de Pará de Minas, a fim de debater a forma como o IEF

e outros órgãos ambientais vêm fiscalizando os produtos rurais da região, provocando

processos penais ajuizados pelo Ministério Público; Gil Pereira em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública no Município de Pirapora, com os convidados

que menciona, a fim de expor e discutir os problemas e soluções para a exploração

das jazidas de gás natural no Norte e Noroeste do Estado; Adalclever Lopes em que

solicita seja realizada reunião conjunta desta Comissão com a Comissão de Defesa

do Consumidor e Contribuinte no Município de Caratinga, a fim de discutir a

inadimplência da Copasa no que se refere ao contrato para exploração do esgoto

sanitário firmado com esse Município; Almir Paraca em que solicita seja realizada

audiência pública desta Comissão no Município de José da Lapa, a fim de discutir as

degradações ambientais, o assoreamento de cursos d'água e a destruição da flora e

fauna locais provocados pela extração de areia na região; e Fábio Avelar (2) em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública no Município de Santa Luzia, a fim
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de esclarecer à população os benefícios e implicações gerados pela implementação

da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE -, autorizada pela Copasa; e seja

encaminhado ao Ministério Público do Estado e à Secretaria de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável documento contendo denúncias relativas a empresas

que tratam os resíduos industriais de forma inadequada, em descumprimento às

normas e exigências ambientais, para que sejam tomadas as medidas necessárias.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Maria Tereza Lara - Sávio Souza Cruz.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 26/5/2009

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adalclever Lopes

e Délio Malheiros, membros da supracitada Comissão. 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 qual é dada por aprovada

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

reunião se destina a discutir a cobrança de condomínio nos “shopping centers” e o

repasse desse valor ao consumidor e comunica o recebimento da seguinte

correspondência: ofício do Sr. Durleno Barbosa de Rezende, Coordenador Regional

da Associação Brasileira de Shopping Centers - Abrasce -, justificando a sua

ausência na reunião. O Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição, para

a qual designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei nº 3.196/2009 em 1º turno

(Deputado Gil Pereira). A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os

Srs. Hiran dos Reis Correa, Presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Belo

Horizonte - Sindilojas - BH, e Nadim Donato Filho, lojista, que são convidados a tomar

assento à mesa. A seguir fazem uso da palavra os Deputados Adalclever Lopes e

Délio Malheiros, autores do requerimento que deu origem ao debate. Logo após,

passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
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debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e, na oportunidade, registra-se

a presença do Deputado Vanderlei Jangrossi. 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, Délio Malheiros e Vanderlei Jangrossi (2) em que

solicitam seja realizada nova audiência pública para discutir a cobrança dos

condomínios em “shopping centers” e o repasse desse valor ao consumidor; e seja

realizada audiência pública para discutir o funcionamento dos SACs e “call centers” e

o eventual descumprimento da lei por parte das empresas. 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, 2 de junho de 2009.

Adalclever Lopes, Presidente - Délio Malheiros - Leonardo Moreira.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 26/5/2009

Às 15h18min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Vanderlei

Jangrossi, Antônio Carlos Arantes e Carlos Gomes, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Jangrossi,

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

Carlos Gomes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão. Comunica, ainda, o recebimento do ofício enviado

pelo Sr. José Maurício Furtado, que, em resposta ao ofício enviado à Indústria de

Alimentos Nilza S.A.; informa que a referida empresa impetrou pedido de recuperação

judicial na Comarca de Ribeirão, que o processo foi deferido e que, dessa forma,

todos os créditos em aberto dos produtores de leite da região de Pompéu e Luz serão

pagos segundo o plano de recuperação judicial a ser apresentado no prazo legal. O
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Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 3.285/2009, para o qual designa

como relator o Deputado Carlos Gomes. 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 3.805, 3.806, 3.831, 3.832, 3.863, 3.865 e 3.866/2009.

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, 2 de junho de 2009.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Chico Uejo - Domingos Sávio.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 27/5/2009

Às 10h1min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Maria Lúcia

Mendonça e Gláucia Brandão e os Deputados Deiró Marra, 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 do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura da ata

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante da pauta e a deliberar sobre proposições da Comissão e comunica

o recebimento da seguinte correspondência: da Sra. Maria Lúcia Ferreira Barbosa,

servidora pública de Ribeirão Vermelho, por meio da qual expõe questões relativas à

carreira funcional das serviçais que atuam na rede estadual de ensino de Minas

Gerais; da Câmara Municipal de Uberaba, por meio da qual encaminha exemplar da

publicação “Biblioteca Pública Municipal Bernardo Guimarães - Evolução Histórica -

1909/2009 - Um Século de Cultura”. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei nº

3.261/2009 (Deputada Maria Lúcia Mendonça) e 3.289/2009 (Deputada Gláucia

Brandão), em turno único. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a
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apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 3.170/2009 (relator: Deputado Carlin

Moura); 3.233/2009 (relatora: Deputada Gláucia Brandão ); 3.235/2009 (relator:

Deputado Carlin Moura) e 3.245/2009 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva), com a

Emenda nº 1, que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação,

cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 3.626, 3.759, 3.770,

3.779, 3.793 a 3.796, 3.808, 3.822 a 3.825, 3.828 e 3.849/2009. 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 visita à Escola

Estadual João Teixeira Siqueira, na localidade de Vermelho, Município de Muriaé,

para aferir as condições da rede física da mencionada escola; das Deputadas Maria

Lúcia Mendonça e Gláucia Brandão e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Deiró

Marra e Carlin Moura (2) em que solicitam seja realizada reunião de audiência pública

conjunta com a Comissão de Segurança Pública para debater a crescente violência

nas escolas, inclusive a prática de violência moral (“bullying”) e trotes, e seja

realizada reunião de audiência pública conjunta com a Comissão de Constituição e

Justiça para debater a situação das Fundações Educacionais associadas à Uemg; do

Deputado Carlin Moura em que solicita reunião de audiência pública para debater a

situação funcional dos trabalhadores da Fundação Helena Antipoff, bem como a

integração instituicional entre a Fundação, o Instituto Superior de Educação Anísio

Teixeira e o Centro de Pesquisas e Projetos Pedagógicos da Fundação. Recebido

pela Presidência requerimento do Deputado Durval Ângelo em que solicita reunião de

audiência pública para debater temas relacionados à 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, 3 de junho de 2009.

Deiró Marra, Presidente - Carlin Moura - Dalmo Ribeiro Silva - Gláucia Brandão.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/5/2009
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Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza

Cruz, Célio Moreira e Tiago Ulisses, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 debater, em audiência pública, a implementação no Estado de

uma política minerária com incentivo ao desenvolvimento do setor de garimpos e

gemas, e apreciar a matéria constante na pauta. A Presidência interrompe a 1ª Parte

da reunião para ouvir os Srs. Newton Reis de Oliveira Luz, Diretor de Mineração da

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - Sede -, representando o

Secretário, Sérgio Alair Barroso; Ana Lúcia Bezerra, engenheira do Departamento

Nacional de Produção Mineral, representando o Chefe do 3º Distrito do DNPM, Sérgio

Augusto Dâmaso de Sousa; Ângelo Carlos Maffei, Coordenador do Setor de

Tecnologia Mineral da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - Cetec -,

representando o Presidente, Alfredo Gontijo de Oliveira; Cirilo Jardim Bonfim, Técnico

do Sebrae-MG da Microrregião de Teófilo Otôni; Francisco de Assis Ribeiro, Diretor

da Câmara de Diamantes do Sindicato das Indústrias de Joalherias, Ourivesarias,

Lapidações e Obras de Pedras Preciosas, Relojoarias, Folheados de Metais

Preciosos e Bijuterias no Estado de Minas Gerais - Sindijóias - Gemas-MG -,

representando o Presidente, Raymundo de Almeida Vianna; Francisco Porto,

Secretário Adjunto do Fórum Brasileiro do processo de Certificado Kimberley; Dario

Machado Rocha, Secretário-Geral da Cooperativa dos Garimpeiros da Região de

Coromandel; Enilson de Souza, Presidente da Cooperativa Regional Garimpeira de

Corinto Ltda.; Marcos Antônio Chácara, Presidente da Cooperativa dos Lapidários de

Teófilo Otôni; e Laerte Gomes Francisco, Presidente da Associação dos Garimpeiros

dos Municípios de Caraí, Catuji e Padre Paraíso, 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, com a

participação dos Srs. Flávio Eduardo de Gouvea Santos, Superintendente de
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Cooperativismo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - Sede -;

Wegton José Alvarenga Silva, Diretor do Sindicato Metabase de Itabira; Paulo Marcos

Nessralla, do Cefet-MG e membro da comissão de representação do seminário

“Minas de Minas”; e Eli Cézar, representante da Fundação Educacional de Curvelo e

do Território de Cidadania Sertão de Minas, conforme consta nas notas taquigráficas.

Após a retirada dos Deputados Célio Moreira e Tiago Ulisses, a Presidência registra a

inexistência de quórum para retomar os trabalhos ordinários da reunião, agradece o

comparecimento dos convidados e dos demais participantes, pelos vários subsídios

fornecidos, agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2009.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Rêmolo Aloise - Fábio Avelar.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/5/2009

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Domingos Sávio, Neider Moreira e Almir Paraca (substituindo este ao 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 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 a situação de Técnicos e Analistas Administrativos

lotados na Secretaria de Estado de Educação, na Polícia Militar, na Polícia Civil, no

Corpo de Bombeiros Militar, na Defensoria Pública e em outros órgãos do Estado. A

Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Carlos Roberto Sícoli,

Assessor, e Luciana Meireles, Diretora da Central de Carreira e Remuneração,

representando a Sra. Renata Maria Paes de Vilhena, Secretária de Estado de

Planejamento e Gestão; Niulza Alvarenga Maciel, Chefe da Seção de Pessoal Civil,

representando o Sr. Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da Polícia Militar do

Estado de Minas Gerais; David Rezende, Superintendente de Planejamento de
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Gestão e Finanças da Polícia Civil, representando o Sr. Marco Antônio Monteiro de

Castro, Delegado da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; Cleuza Maria Rodrigues

Borges, Técnica em Educação da Secretaria Regional de Ensino de Patos de Minas;

e Eduardo Sérgio Coelho, Analista de Educação da Secretaria Regional de Ensino de

Montes Claros, representando o Sr. Cláudio Roberto Ferreira Utsch, Diretor

Administrativo do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de

Minas Gerais - Sindpúblicos-MG -; Francisco José Guimarães Filho, Presidente da

Comissão dos Servidores de Carreira Administrativa da Polícia Civil; Denilson

Martins, Vice-Presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais

- Sindpol-MG; e Carla Carvalho, Diretora de Recursos Humanos da Defensoria

Pública, representando o Sr. Belmar Azze Ramos, Defensor Público-Geral do Estado

de Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência

concede a palavra ao Deputado Almir Paraca, autor do requerimento que deu origem

ao debate, para suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão, conforme consta 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 Délio Malheiros, Neider Moreira,

Almir Paraca e Domingos Sávio em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais ofício solicitando seja submetido

a esta Casa um projeto de lei que reestruture as carreiras dos Técnicos e dos

Analistas Administrativos lotados na Secretaria de Estado da Educação, na Polícia

Militar, na Polícia Civil, na Defensoria Pública e em outros órgãos do Estado.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Elmiro Nascimento - Dalmo Ribeiro Silva - Padre João

- Neider Moreira.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
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PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

27/5/2009

Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite,

Tenente Lúcio e Dimas Fabiano (substituindo este ao 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 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 tratar de assuntos de interesse da Comissão e

comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Sr. Paulo Alkmin,

Ouvidor de Polícia, encaminhando cópia integral das manifestações referenciadas,

registradas nessa Ouvidoria, na qual são narrados fatos com possível envolvimento

de policiais militares com indícios, em tese, do cometimento dos crimes que

menciona; do Sr. Carlos Henrique Naciff Ferreira, ex-Diretor-Geral da Penitenciária

Francisco Floriano de Paula, em Governador Valadares, encaminhando pedido de

abertura de comissão de investigação. 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 3.833, 3.842, 3.846, 3.852, 3.853, 3.854, 3.855, 3.856, 3.857,

3.858, 3.859, 3.860, 3.867, 3.868, 3.870, 3.871, 3.872 e 3.873/2009. Passa-se à 3ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados requerimentos dos Deputados Sargento Rodrigues em que solicita seja

encaminhada manifestação de congratulações aos policiais civis, pela operação que

culminou na apreensão de drogas no Município de Ouro Fino; Deiró Marra, Dalmo

Ribeiro Silva, Carlin Moura e das Deputadas Maria Lúcia Mendonça e Gláucia

Brandão em que solicitam seja realizada reunião de audiência pública, em conjunto

com a Comissão de Educação, para debater a crescente violência nas escolas,

inclusive a prática de violência moral (“bulling”) e trotes; João Leite, Tenente Lúcio e

Dimas Fabiano (2) em que solicitam seja convidado Carlos Henrique Naciff Ferreira,
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ex-Diretor-Geral da Penitenciária Francisco Floriano de Paula, para reunião de

audiência pública, com a finalidade de discutir a tentativa de fuga do preso Fernando

Jorge Tavares e a denúncia de irregularidades na administração da referida

penitenciária; em que solicitam seja encaminhado ao Sr. Ronaldo Araújo Pedron,

Subsecretário de Atendimento às Medidas Socioeducativas da Secretaria de Estado

de Defesa Social, pedido de providências para a elaboração de um levantamento

estatístico sobre os atos infracionais cometidos nos Municípios da Região

Metropolitana, iniciando-se pela cidade de Betim, que possui um preocupante índice

de criminalidade. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 2 de junho de 2009.

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

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/5/2009

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

o Deputado Juninho Araújo, membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, o Deputado João Leite. Havendo número regimental, a Presidente,

Deputada Gláucia Brandão, declara aberta a reunião e dá por aprovada a ata da

reunião anterior, a qual é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a discutir a situação do patrimônio

cultural de Minas Gerais associado ao Transporte Ferroviário. Registram-se as

presenças dos Deputados Vanderlei Jangrossi e Carlos Gomes (substituindo o

Deputado Paulo Guedes, por indicação da Liderança do PT). A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir o Sr. Marcos Paulo de Souza Miranda,

Coordenador das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico

de Minas Gerais; as Sras. Rosana de Souza Marques, Gerente de Patrimônio

Material da Diretoria de Proteção e Memória do Iepha-MG, representando o Sr.

Carlos Roberto Noronha, Presidente do Iepha-MG; Regina Célia de Oliveira Carvalho,

economista na Unidade Regional de Belo Horizonte, da inventariação da extinta Rede

Ferroviária Federal S/A, representando o Sr. Helder Paiva de Oliveira, Chefe de
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Escritório da referida Unidade; Helena Campos, Coordenadora do Núcleo Ferroviário

da ONGTrem - Transporte e Ecologia em Movimento, representando o Sr. Nelson de

Mello Dantas Filho, Presidente da referida ONG; os Srs. José Abílio Belo Pereira,

engenheiro e representante do Colegiado Civil da Região Metropolitana de Belo

Horizonte; João Batista Filho, membro da ONG Caminhos da Serra - Gouveia-MG;

Valdeson Costa, Diretor Financeiro da Associação dos Engenheiros Ferroviários do

Centro-Oeste - Aenco - e Sérgio Augusto Messerder de Castro, ex-Superintendente

da RFFSA - SR2, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência

concede a palavra ao Deputado João Leite, 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, 3 de junho de 2009.

Gláucia Brandão, Presidente - Getúlio Neiva - Paulo Guedes - Vanderlei Jangrossi.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 27/5/2009

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Guedes,

Ademir Lucas, Sebastião Helvécio e Fábio Avelar (substituindo o Deputado Wander

Borges, por indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão.

Estão presentes, também, os Deputados Antônio Júlio, Domingos Sávio, Padre João,

Weliton Prado, Carlin Moura e Adelmo Carneiro Leão. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Paulo Guedes, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Sebastião Helvécio, dispensa a leitura da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta, discutir e votar proposições da Comissão e, em

audiência pública, debater a criação, no Estado, de agência reguladora e fiscalizadora
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dos serviços de saneamento básico, conforme Projetos de Lei nºs 3.099 e

3.186/2009, em tramitação nesta Casa. A seguir, comunica o recebimento de ofício

do Sr. José Milton, Prefeito de Conselheiro Lafaiete e Presidente da Associação

Mineira de Municípios - AMM -, justificando sua ausência nesta reunião. Registra-se,

neste momento, a presença do Deputado Wander Borges. A Presidência interrompe a

1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Dilzon Melo, Secretário de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru -; José Antônio Baeta de Melo

Cançado, Promotor de Justiça de Defesa do Consumidor; Pompílio Canavez, Prefeito

de Alfenas; Sra. Cláudia Júlio Ribeiro, Coordenadora da Frente Estadual pelo

Saneamento Ambiental; Srs. Marcelo Albano Ferrreira de Morais, Assessor Ambiental

da Associação Mineira de Municípios - AMM -, representando o Presidente, Prefeito

José Milton; Licínio Eustáquio Xavier, Assessor Ambiental da AMM; Hubert Brant

Moraes, Diretor da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo

Horizonte - RMBH -; José Maria dos Santos, Presidente do Sindicato dos

Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de

Esgoto do Estado de Minas Gerais - Sindágua-MG -, que são convidados a tomar

assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Weliton Prado, autor

do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e passa à 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 3.837, 3.861 e 3.864/2009. 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 Wander Borges e Vanderlei Miranda em que solicitam

seja realizado seminário legislativo, com o objetivo de discutir o método Apac de

execução penal e ressocialização carcerária em Minas Gerais; Wander Borges em

que solicita seja realizada audiência pública destinada a debater a construção do

Terminal Rodoviário Metropolitano de Transporte Alvorada, a ser instalado no
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Município de Sabará; e Cecília Ferramenta em que solicita seja realizada visita

técnica desta Comissão, com a Frente Parlamentar pela Duplicação da BR - 381, aos

trechos com maior índice de acidentes dessa rodovia. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e

demais participantes, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

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

Sala das Comissões, 3 de junho de 2009.

Cecília Ferramenta, Presidente - Wander Borges - Paulo Guedes - Ademir Lucas.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 27/5/2009

Às 20h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Juarez Távora e Luiz Humberto Carneiro, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a

reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita

aos membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que

a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão e comunica que está aberto até o dia 10/6/2009 o prazo

para o recebimento de emendas ao Projeto de Lei nº 3.337/2009. Suspende-se a

reunião. Às 20h40min, são reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados Zé

Maia, Jayro Lessa, Antônio Júlio, Juarez Távora e Luiz Humberto Carneiro. 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

3.169/2009 na forma do vencido no 1º turno (relator: Deputado Zé Maia). O Projeto de

Lei nº 3.188/2009 é retirado da pauta por determinação do Presidente da Comissão

por não cumprir pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca a reunião

extraordinária do dia 28/5/2009, às 10h45min, convoca os membros da Comissão

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

Sala das Comissões, 3 de junho de 2009.
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Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Inácio Franco - Domingos Sávio - Lafayette de

Andrada.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 28/5/2009

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Walter Tosta e Carlos Gomes (substituindo este à Deputada Cecília

Ferramenta, por indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão.

Estão presentes, também, os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Weliton Prado e

Carlin Moura. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis,

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

Walter Tosta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a debater, em audiência pública, os seguintes

temas: “A realidade da Previdência Social, suas políticas de médio e longo prazos” e

“Os avanços da atual política previdênciária e seus benefícios”. A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. José Barroso Pimentel, Ministro

de Estado da Previdência Social; Carlos Eduardo Gabas, Secretário Executivo do

Ministério da Previdência Social; Alba Valéria de Assis, Gerente Executiva do INSS -

BH; e Marco Antônio de Jesus, Presidente da CUT-MG; 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.

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

parlamentares, dos convidados e das demais pessoas presentes, convoca os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2009.

Rosângela Reis, Presidente - Cecília Ferramenta - Elmiro Nascimento.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA EXECUÇÃO DAS
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PENAS NO ESTADO, EM 28/5/2009

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite,

Durval Ângelo e Wander Borges, membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, o Deputado Gil Pereira. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Wander Borges, dispensa a leitura da ata da reunião

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

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar

proposições da Comissão e debater, em audiência pública, a execução das penas no

Estado; a seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Sr.

Fabiano Torres Bastos, Coordenador de Política Prisional da Defensoria Pública do

Estado de Minas Gerais, publicados no “Diário do Legislativo” de 28/5/2009, e

comunicação, do mesmo autor, em que indica o Sr. Wesley Soares Caldeira,

Defensor Público da Comarca de Montes Claros, para representar o órgão na

reunião. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Isaías

Caldeira Veloso, Juiz da Vara de Execução Criminal de Montes Claros; Luiz Tadeu

Leite, Prefeito de Montes Claros; a Sra. Rita Vieira, Vice-Presidente da Câmara

Municipal de Montes Claros, representando o Presidente, Sr. Athos Mameluque Mota;

os Srs. Henry Wagner Vasconcelos, Promotor de Justiça da Comarca de Montes

Claros; Wesley Soares Caldeiras, Defensor Público da Comarca de Montes Claros,

representando o Sr. Belmar Azze Ramos, Defensor Público-Geral do Estado; Erik

Rodrigues da Silva, representante da 11ª Subseção da Ordem dos Advogados do

Brasil - OAB-MG -; Sílvio Cerqueira Alves, Presidente do Conselho de Pastores -

Compas -; Alexandre Martins da Costa, Diretor de Articulação do Atendimento

Jurídico da Secretaria de Estado de Defesa Social - Seds -; a Sra. Marlene Alves de

Almeida Silva, Ouvidora do Sistema Penitenciário de Minas Gerais; e o Sr. Gilson

Magalhães Campos, representando a Sra. Cláudia Edna Calhau de Castro e

Andrade, Coordenadora do Núcleo de Gestão Prisional da Polícia Civil de Minas

Gerais, 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
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palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência

retoma os trabalhos ordinários da reunião e passa à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos do

Deputado Durval Ângelo (3) em que solicita seja realizada visita ao Presidente do

Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para tratar sobre o acúmulo de procedimentos

do júri popular na Comarca de Montes Claros; seja realizada reunião com a presença

dos integrantes do Grupo de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de

Liberdade e dos representantes das Associações de Proteção e Assistência ao

Condenado - Apacs - da Região Metropolitana de Belo Horizonte, com a finalidade de

ouvir sugestões e reivindicações dessas entidades; e seja encaminhado ofício ao

Presidente do Senado, solicitando agilidade na tramitação do Projeto de Lei Federal

nº 43/2009, que altera a Lei Federal de Execução Penal. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença 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 maio de 2009.

João Leite, Presidente - Durval Ângelo - Wander Borges.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA

EXECUÇÃO DAS PENAS NO ESTADO, EM 1º/6/2009

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite e

Durval Ângelo, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o

Deputado Tenente Lúcio. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João

Leite, declara aberta a reunião e, nos termos do inciso III do art. 120 do Regimento

Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita

aos Deputados presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se

destina a debater, em audiência pública, a questão da execução das penas no Estado

e comunica o recebimento de ofício do Dr. Fabiano Torres Bastos, Coordenador de

Polícia Prisional da Defensoria Pública do Estado, em que indica o Dr. Bento José de

Morais, Defensor Público da Comarca de Uberlândia, para representar o órgão nesta
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reunião. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Luis

Eusébio Camuci, Juiz da Vara de Execuções Criminais de Uberlândia; Hélio Ferraz

de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, representando o Sr.

Odelmo Leão Carneiro Sobrinho, Prefeito de Uberlândia; Sra. Adriana Couto Ladeira,

Delegada Adjunta da 16ª DRPC e Corregedora Adida à Corregedoria-Geral de

Polícia, representando o Sr. Samuel Barreto de Souza, Delegado Regional de Polícia

Civil de Uberlândia; Srs. Bento José de Morais, Defensor Público, representando o Sr.

Belmar Azze Ramos, Defensor Público-Geral do Estado; Alexandre Martins da Costa,

Diretor de Articulação do Atendimento Jurídico e Apoio Operacional da Secretaria de

Estado de Defesa Social - Seds; Sras. Marlene Alves de Almeida Silva, Ouvidora do

Sistema Penitenciário do Estado; Cláudia Edna Calhau de Castro e Andrade,

Coordenadora do Núcleo de Gestão Prisional da Polícia Civil; Srs. Paulo Milagre,

representando a 13ª Subseção da OAB; Deiber Magalhães Silva, Presidente de

Assuntos Penitenciários da 13ª Subseção da OAB; e Sra. Zilma Rocha Costa,

Presidente da Apac - Uberlândia, 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, 3 de junho de 2009.

João Leite, Presidente - Wander Borges.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.823/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Mosconi, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Conferência São Vicente de Paulo, com sede no Município de
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Silvianópolis.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº

1, que apresentou. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o

projeto, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.823/2007 pretende declarar de utilidade pública a Conferência

São Vicente de Paulo, com sede no Município de Silvianópolis, que tem como

finalidade desenvolver atividades culturais, assistenciais e de promoção humana,

trabalhando para valorizar o indivíduo e a comunidade.

O seu trabalho principal, entretanto, é a prática da filantropia, assistindo os

habitantes mais carentes e oferecendo-lhes assistência material, moral e espiritual,

com vistas à preservação de sua saúde física e mental.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem por finalidade alterar a denominação da entidade, modificada por ocasião

da alteração estatutária de 19/4/2009.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.823/2007

com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.953/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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.

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.953/2008 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Deficientes Físicos de Bom Despacho, que tem como finalidade

precípua congregar as pessoas portadoras de deficiência e seus familiares, visando à

defesa de seus direitos e ao pleno exercício da cidadania.

Para a consecução de suas metas, promove atividades de aprimoramento físico,

social, intelectual e científico para os portadores de deficiência, bem como a formação

e qualificação técnica dos associados por meio de cursos profissionalizantes. Para

subsidiar essas iniciativas, celebra convênios com instituições públicas e privadas

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.953/2008

em turno único.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 3.001 /2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em tela tem por objetivo dar

denominação ao trecho da Rodovia MG-402 que liga os Municípios de São Francisco

e Pintópolis.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 12/2/2009, 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 3/3/2009, esta Comissão solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, a

fim de obter informações sobre o referido trecho rodoviário. De posse da resposta,

passamos à análise do projeto de lei.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 3.001/2009 tem por finalidade dar a denominação de Mauro

Caetano Gomes ao trecho da Rodovia MG-402 que liga os Municípios de São

Francisco e Pintópolis.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão listadas no art. 22 da Constituição

da República. As que são reguladas pelo Município, 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 da

Lei Maior. É a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das matérias que

não se enquadram no campo privativo da União nem do Município.

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

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

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado. Com efeito, foi editada a Lei n°

13.408, de 1999, que fixa as condições para se dar nome aos próprios do Estado e

estabelece ser da competência do Legislativo dispor sobre a matéria, além de exigir

que o homenageado seja falecido e que se tenha destacado por serviços prestados à

coletividade.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do

projeto por membro deste Parlamento.

Finalizando, cabe ressaltar que o Diretor-Geral do DER-MG, em resposta à

diligência solicitada, se manifestou, por meio da nota técnica datada de 14/5/2009,

favoravelmente à pretensão do projeto de lei em análise, uma vez que o referido

trecho não possui denominação oficial.

Em razão do que foi mencionado, inexiste óbice à tramitação do projeto de lei em

análise nesta Casa.

Conclusão

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

legalidade do Projeto de Lei n° 3.001/2009.
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Sala das Comissões, 2 de junho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ronaldo Magalhães -

Padre João - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.049/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de São Sebastião da Vargem

Alegre - Aprussva -, com sede nesse Município.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/2/2009 e encaminhada a

esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.049/2009 objetiva declarar de utilidade pública a Associação

dos Produtores Rurais de São Sebastião da Vargem Alegre.

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

sejam declaradas de utilidade pública estão elencados no art. 1º da Lei nº 12.972, de

1998.

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

exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a entidade foi

constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica e sua diretoria é

formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelo exercício dos respectivos

cargos.

Ressalte-se, ainda, que o seu estatuto (veja alteração de 30/3/2009), no art. 38,

preceitua que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado

a instituição congênere, legalmente constituída, para ser aplicado nas mesmas

finalidades da Associação dissolvida; e, no art. 39, determina que o exercício dos

cargos do conselho administrativo será inteiramente gratuito.

Todavia, apresentamos a Emenda nº 1 ao final deste parecer, objetivando retificar 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 3.049/2009 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de

São Sebastião da Vargem Alegre e Região - Aprussva -, com sede no Município de

São Sebastião da Vargem Alegre”.”

Sala das Comissões, 2 de junho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ronaldo Magalhães -

Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 3.050 /2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em tela tem por objetivo dar

denominação ao trecho da Rodovia LMG-744 que liga o Município de Virgolândia ao

entroncamento da rodovia que interliga os Municípios de Coroaci e Peçanha.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 21/2/2009, 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 17/3/2009, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, a

fim de obter informações sobre o referido trecho. De posse da resposta, passamos à

análise do projeto de lei.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.050/2009 tem por finalidade dar a denominação de Cônego

João Avelino dos Reis ao trecho da Rodovia LMG-744 que liga o Município de

Virgolândia ao entroncamento da rodovia que interliga os Municípios de Coroaci e

Peçanha.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser
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reguladas pela União estão relacionadas no art. 22 da Constituição da República; as

que são reguladas pelo Município estão previstas no art. 30. 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 ou do Município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei nº 13.408, de 1999,

que dispõe sobre a matéria, estabelecendo a exigência de que o homenageado seja

falecido e que se tenha destacado por serviços prestados à coletividade.

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa reservada à

Mesa da Assembleia ou aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do Tribunal

de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto em

tela por membro deste Parlamento.

Cabe ressaltar que o Diretor-Geral do DER-MG, em resposta à diligência solicitada,

manifestou-se, por meio da nota técnica datada de 14/5/2009, favoravelmente à

pretensão do projeto de lei em análise, uma vez que o referido trecho não possui

denominação oficial.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos a

Emenda nº 1, ao final deste parecer, com o objetivo de identificar com mais

objetividade o trecho rodoviário a ser denominado.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 3.050/2009 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica denominado Rodovia Cônego João Avelino dos Reis o trecho da

LMG-744 que liga o Município de Virgolândia à MG-314.”.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Chico

Uejo - Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.051/2009
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar denominação ao trecho da estrada que liga o Município de Virgolândia ao

entroncamento da via que estabelece a ligação entre os Municípios de São José da

Safira e Marilac.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/2/2009 e, a seguir,

encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102,

III, “a”, combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Em 24/3/2009, o relator solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, a

fim de se obterem informações sobre o referido trecho rodoviário. De posse da

resposta, passamos à análise da proposição.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.051/2009 tem por escopo seja dada a denominação de Frei

Leopoldo Maria Borgerik ao trecho da estrada que liga o Município de Virgolândia ao

entroncamento da via que estabelece a ligação entre os Municípios de São José da

Safira e Marilac.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão listadas no art. 22 da Constituição

da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas no art. 30,

que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e

suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica para delimitar sua

competência está consagrada no § 1° do art. 25 da n ossa Lei Maior, que lhe faculta

tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do

Município.

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

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

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei
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n° 13.408, de 1999, que dispõe sobre a matéria, est abelecendo a exigência de que o

homenageado seja falecido e se tenha destacado por serviços prestados à

coletividade.

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa reservada à

Mesa da Assembléia ou aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do Tribunal

de Contas ou do Ministério Público, sendo pertinente a apresentação do projeto em

tela por membro deste Parlamento.

Ressalte-se que o Diretor-Geral do DER-MG, em resposta à diligência solicitada,

manifestou-se, por meio da nota técnica datada de 14/5/2009, favorável à pretensão

do projeto de lei em análise, uma vez que o referido trecho não possui denominação

oficial.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos a

Emenda nº 1 ao final deste parecer, com o objetivo de identificar corretamente o

trecho que se pretende denominar.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 3.051/2009 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica denominado Rodovia Frei Leopoldo Maria Borgerik o trecho da

Rodovia LMG-744 que liga o Município de Virgolândia ao Município de Nacip

Raydan.”.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2009.

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

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.062/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Deiró Marra, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Beneficente Irmã Maximiliana, com sede no Município

de Patrocínio.
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A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/2/2009 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 3.062/2009 objetiva declarar de utilidade pública a Associação

Beneficente Irmã Maximiliana, com sede no Município de Patrocínio.

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. 6º do seu estatuto prevê que o

exercício dos cargos de direção e do conselho fiscal será inteiramente gratuito, e o

art. 27 preceitua que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a 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 e registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.062/2009.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2009.

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

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.070/2009

Comissão de Constituição e Justiça

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

objetivo dar denominação ao aeroporto situado no Município de Cláudio.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/3/2009 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 24/3/2009, o relator solicitou fosse o projeto baixado em diligência à Secretaria

de Estado de Planejamento e Gestão, a fim de obter informações sobre o referido

aeroporto. De posse da resposta, passamos à análise da proposição.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.070/2009 tem por escopo dar a denominação de Deputado

oswaldo Tolentino ao aeroporto situado no Município de Cláudio.

No tocante à competência normativa, as matérias que só podem ser reguladas pela

União, de interesse nacional, estão enumeradas no art. 22 da Constituição da

República. As que são reguladas pelo Município, por sua vez, estão previstas no art.

30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse

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

peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica para delimitar sua

competência está consagrada no § 1° do art. 25 da n ossa Lei Maior. É a chamada

competência residual, que lhe faculta tratar das matérias que não se enquadram no

campo privativo da União ou do Município.

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

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

objeto de disciplinamento jurídico por parte do Estado membro. Com efeito, foi

editada a Lei n° 13.408, de 1999, que, além de atri buir ao Legislativo a competência

de dispor sobre a matéria, estabelece as exigências de que o homenageado seja

falecido e tenha-se destacado por serviços prestados à coletividade e de que inexista

outro bem com a mesma denominação no Município.

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa reservada à

Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do Tribunal
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de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto por

membro deste Parlamento.

Finalizando, vale ressaltar que a Secretária de Estado de Planejamento e Gestão

encaminhou o pedido de diligência ao Diretor-Geral do Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado de Minas Gerais, que, por meio de nota técnica datada de

14/5/2009, manifestou-se favoravelmente à pretensão do projeto de lei em análise,

informando que o referido aeroporto não possui denominação oficial.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 3.070/2009.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ronaldo Magalhães -

Padre João - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.109/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ademir Lucas, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar denominação ao trecho da Rodovia LMG-800 que liga o entroncamento da MG-

010 ao Aeroporto Internacional de Confins.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/3/2009 e, a seguir,

encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102,

III, “a”, combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Em 31/3/2009, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, a

fim de obter informações sobre o referido trecho rodoviário. De posse da resposta,

passamos à análise da proposição.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.109/2009 tem por escopo seja dada a denominação de

Embaixador José Aparecido de Oliveira ao trecho da Rodovia LMG-800 que liga o

entroncamento da MG-010 ao Aeroporto Internacional de Confins.
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No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão elencadas no art. 22 da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

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

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

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

art. 25 da Lei Maior. É a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das

matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

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

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

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei

n° 13.408, de 1999, que dispõe sobre a matéria, est abelecendo a exigência de que o

homenageado seja falecido e que se tenha destacado por serviços prestados à

coletividade.

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa reservada à

Mesa da Assembleia ou aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do Tribunal

de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto em

tela por membro deste Parlamento.

Finalizando, vale ressaltar que o Diretor-Geral do DER-MG, em resposta à

diligência solicitada, manifestou-se, por meio da nota técnica datada de 14/5/2009,

favoravelmente à pretensão do projeto de lei em análise, uma vez que o referido

trecho não tem denominação oficial.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 3.109/2009.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2009.

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

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.142/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
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De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

instituir a Semana de Combate à Pedofilia.

A proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, da qual

recebeu parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada. Vem, agora, a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito,

nos termos dos arts. 188, 102, XIV, “c”, e 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.142/2009 tem por escopo instituir a Semana de Combate à

Pedofilia, a ser realizada, anualmente, na segunda semana do mês de maio, quando

o poder público promoverá atividades educativas de conscientização e orientação

sobre o tema.

O aumento no número de denúncias de violência sexual contra crianças e

adolescentes é um alerta para a sociedade brasileira. A prática parece ter-se tornado

mais intensa e, assim, mais exposta, exigindo que o problema seja encarado e

combatido de frente pelas autoridades, pelos pais e pelos sistemas de educação no

País.

A pedofilia está inserida em nossa sociedade, na maioria das vezes, em doloroso

silêncio, pois grande parte das agressões é promovida por pessoas próximas das

vítimas, em geral parentes ou agregados. Crianças abusadas sexualmente podem ter

sequelas quando adultas, apresentando sérios problemas de comportamento,

dificuldades em estabelecer vínculos de confiança e relações estáveis, podendo até

se transformarem em adultos abusadores.

Os especialistas orientam que os pais precisam estar atentos e próximos de seus

filhos, para perceberem mudanças e antecipar suspeitas. Devem conversar mais com

a criança, olhar os “sites” que ela frequenta, o tipo de interesse que tem e sua

concentração nos estudos, para saberem identificar comportamentos que possam ser

característicos de estado de abuso.

Nas escolas, é importante a realização de encontros, para cada faixa etária, em que

a criança seja estimulada a participar de uma discussão, e não apenas receber

informação, para que possa expressar suas dúvidas e sentimentos.

Há uma grande preocupação com o uso dos meios de comunicação, especialmente



____________________________________________________________________________
293

a internet, que possibilitou grande acesso e troca de informações e possui grande

atração sobre crianças. Uma orientação básica é a de nunca publicar informações

pessoais em “sites” que possam levar a sua identificação.

De acordo com a Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, criada

pela SaferNet Brasil, no primeiro quadrimestre de 2009 foram recebidas 18.670

denúncias referentes a pornografia infantil, sendo que quase 73% delas no “site” de

relacionamento “Orkut”.

O assunto causa tanta comoção que virou tema de Comissão Parlamentar de

Inquérito (CPI) no Senado Federal, com a finalidade de apurar a utilização da internet

na prática de crimes de pedofilia, bem como a relação desses crimes com o crime

organizado. Um de seus pontos altos foi a convocação para depor de executivos do

Google, que administra a comunidade virtual “Orkut”.

Com relação à legislação atual, a Lei nº 8.069, de 1990, que dispõe sobre o

Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA -, foi alterada pela Lei nº 11.829, de

2008, com o objetivo de aprimorar o combate à produção, venda e distribuição de

pornografia infantil, bem como criminalizar a aquisição e a posse desses materiais e

outras condutas relacionadas à pedofilia na internet.

Além de considerar puníveis criminalmente os atos de produzir, reproduzir, dirigir,

fotografar, filmar ou registrar, vender ou expor a venda, por qualquer meio, cena de

sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, incorrem nas

mesmas penas aqueles que agenciam, facilitam, recrutam, coagem, intermedeiam ou

contracenam com a criança ou com o adolescente. Simular a participação de

menores em cena de sexo por meio de adulteração, montagem ou modificação de

fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual, prática bastante

comum nas comunidades de pedofilia, também é punido com reclusão.

É interessante frisar que a nova legislação aumenta a pena do agente, quando se

tiver valido das relações domésticas, de coabitação ou hospitalidade ou de relações

de parentesco consanguíneo ou afim até o terceiro grau; ou, ainda, quando mantenha

qualquer tipo de relação de autoridade com a vítima. Isso porque é muito comum os

menores serem vítimas de pessoas em quem confiam ou a quem devem respeito, o

que os deixa muito mais vulneráveis.
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Uma boa novidade a esse respeito foi tornar crime até o mero armazenamento de

imagens e o aliciamento de crianças e adolescentes por meio de salas de bate-papo,

prática corriqueira e perigosa, pois o aliciador envolve a criança com simulações e

mentiras, demonstrando ter os mesmos interesses de seu interlocutor.

Essas alterações do Estatuto da Criança e do Adolescente são um importante

passo no combate aos ilícitos que vitimam milhares de crianças e adolescentes, mas

a existência da norma, por si só, não tem o poder de diminuir a triste estatística de

pedofilia que assola este País.

Por isso, torna-se oportuna a criação de uma Semana de Combate à Pedofilia, para

maior orientação de pais e educadores sobre a necessidade de diálogo e

acompanhamento das crianças, como arma contra essa prática nefasta. Essa é uma

tarefa para toda a sociedade, na qual o poder público pode colaborar muito com a

divulgação da legislação existente e dos cuidados necessários.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.142/2009, em

turno único.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2009.

Rosângela Reis, Presidente - Elmiro Nascimento, relator - Cecília Ferramenta.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.262/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária, Filantrópica, Educativa, Beneficente e

Evangélica do Bairro Jardim Teresópolis, com sede no Município de Betim.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

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

Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.262/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária, Filantrópica, Educativa, Beneficente e Evangélica do Bairro Jardim
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Teresópolis, com sede no Município de Betim, que possui como finalidade precípua

defender os interesses, direitos e as demandas dos seus associados.

Na consecução de seus propósitos, promove atividades que visem à integração da

comunidade local, com ênfase no bom relacionamento; desenvolve ações nas áreas

da educação, da saúde, da cultura, do esporte e do lazer; oferece proteção à família,

à maternidade, à infância, à adolescência e ao idoso; implementa cursos de formação

profissional visando à inserção dos seus associados no mercado de trabalho.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.262/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.268/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Conceição do

Rio Verde - Apae de Conceição do Rio Verde, com sede nesse Município.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

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, que tem por

finalidade precípua promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas

portadoras de deficiência, especialmente a mental, buscando assegurar-lhes o pleno

exercício da cidadania.

Para consecução de seus objetivos, coordena e executa na sua área de atuação os

objetivos, os programas e a política da Federação das Apaes do Estado e da

Federação Nacional de Apaes, assegurando e defendendo o progresso, a
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credibilidade e a unidade orgânica e filosófica do Movimento Apaeano; realiza

estatísticas, estudos e pesquisas referentes à causa do excepcional, que

proporcionem avanço científico e formação de pessoal técnico.

Além disso, articula, junto aos poderes públicos e entidades privadas, políticas que

defendam os direitos da pessoa portadora de deficiência.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.268/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.273/2009

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 dos Moradores do Bairro Tubalina - AMBT

-, com sede no Município de Uberlândia.

A matéria foi examinada 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 3.273/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores do Bairro Tubalina, com sede no Município de Uberlândia, que possui

como finalidade precípua trabalhar e lutar em defesa dos direitos e interesses de seus

associados, tendo em vista a melhoria da 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, susceptíveis
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de assegurar-lhes o bem-estar físico, mental, moral e social, em condições de

liberdade e dignidade; promove estudos relativos ao meio ambiente; desenvolve

programas educativos, culturais, sociais, recreativos e esportivos.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.273/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.279/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Deiró Marra, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública o Conselho Central Unaí da Sociedade de São Vicente de Paulo,

com sede no Município de Unaí.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

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

Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.279/2009 pretende declarar de utilidade pública o Conselho

Central Unaí da Sociedade de São Vicente de Paulo, que possui como finalidade

precípua desenvolver atividades culturais, assistenciais e de promoção humana,

trabalhando para valorizar o indivíduo e a comunidade, na área territorial

compreendida, também, pelos Municípios de Buritis, Natalândia, Urucuia, Cabeceira

Grande e Uruana. Dessa maneira, pratica a filantropia, assistindo os habitantes mais

carentes residentes nessas localidades, o que faz através dos conselhos particulares,

das conferências vincentinas, das obras unidas e especiais.

Conclusão

Por realizar a entidade importante trabalho em prol dos menos favorecidos,

opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.279/2009, em turno único.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2009.
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Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.285/2009

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em tela tem por objetivo

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.

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 3.285/2009 tem por escopo 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, entidade civil sem fins

lucrativos fundada em 2003 que tem por finalidade incrementar o desenvolvimento

daquela comunidade.

No cumprimento dos seus objetivos programáticos, procura incentivar e promover a

reciprocidade com base na colaboração, estimulando a defesa e o desenvolvimento

progressivo das atividades econômicas dos associados e assistindo-os com relação

ao beneficiamento ou à industrialização dos seus produtos, armazenamento,

embalagem, registro e defesa de marcas e patentes. Realiza ainda o intercâmbio de

experiências, criando espaço para o comércio e oportunidade para que cada produtor

possa mostrar seu produto, consolidando assim a socialização, a valorização, o

aperfeiçoamento e a interação entre os seus associados.

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° 3.285/2009, em turno

único.
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Sala das Comissões, 3 de junho de 2009.

Carlos Gomes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.293/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação da Feira Livre Luiza Soares - ASFLLS -, com sede no

Município de Brasilândia de Minas.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

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

Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.293/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

da Feira Livre Luiza Soares, com sede no Município de Brasilândia de Minas, que tem

como finalidade precípua congregar os feirantes que trabalham no mercado municipal

local e melhorar suas condições socioeconômicas.

Para atingir esses objetivos, a Associação faz o levantamento das reais demandas

desse segmento relacionadas à educação, à saúde, à cultura e ao esporte; oferece

assistência à criança, ao adolescente, ao idoso e aos portadores de deficiência física;

disponibiliza a prestação de quaisquer serviços que possam contribuir para o fomento

e racionalização das explorações agropecuárias; desenvolve serviços de assistência

social; representa os associados junto a entidades públicas e privadas defendendo os

seus interesses e reivindicações.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.293/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.294/2009
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Saci Clube de Serviços, com sede no

Município de Sabará.

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 3.294/2009 tem por escopo declarar de utilidade pública o Saci

Clube de Serviços, com sede no Município de Sabará, que tem por escopo a

prestação de serviços sociais voluntários.

Na consecução de seu propósito, promove ações de assistência social, de defesa

da cultura e da conservação do patrimônio histórico e artístico, bem como nas áreas

de educação, saúde, segurança alimentar e nutricional. Visando ao desenvolvimento

econômico e ao combate à pobreza, incentiva a experiencia com novos modelos

socioprodutivos e com sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e

crédito; estimula o voluntariado; defende a preservação e conservação do meio

ambiente e o desenvolvimento sustentável. Além disso, promove valores universais

como ética, cidadania, direitos humanos e democracia.

Isso posto, consideramos oportuna a intenção de se conceder ao Saci Clube de

Serviços a pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.294/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.314/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
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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.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

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

Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.314/2009 pretende declarar de utilidade pública o Instituto

Presbiteriano Êxodo, com sede no Município de Timóteo, que tem como finalidade

precípua coordenar atividades beneficentes, culturais, promocionais e de assistência

social.

Para a consecução de suas metas, oferece atenção especial às crianças,

adolescentes e seus familiares; desenvolve ações nas áreas da educação, do

esporte, da cultura e do lazer; disponibiliza cursos profissionalizantes para os seus

associados; orienta sobre a preservação da natureza; firma convênios com órgãos

públicos e instituições privadas para subsidiar suas iniciativas.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.314/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.320/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Creche Jesus Não Desistiu de Você, com sede no

Município de Ribeirão das Neves.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/5/2009 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 3.320/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Creche Jesus Não Desistiu de Você, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

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

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

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

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

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.320/2009.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2009.

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

Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.325/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Artesãos de São Gonçalo do Rio

Abaixo, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/5/2009 e distribuída a esta
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Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,

constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.325/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Artesãos de São Gonçalo do Rio Abaixo.

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 seus Diretores, Conselheiros, instituidores e associados não serão

remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou

vantagem; e no art. 31 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.325/2009.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2009.

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

Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.328/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo, com sede no Município de

Serrania.
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A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/5/2009 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 3.328/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Lar

São Vicente de Paulo, com sede no Município de Serrania.

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. 35, inciso II, veda a

remuneração de seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores

ou equivalentes; e o inciso III prevê que, na hipótese de sua dissolução ou extinção, o

patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, preferencialmente

vinculada à Sociedade São Vicente de Paulo, com sede e atividades no Município de

Serrania, com personalidade jurídica e registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.328/2009.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2009.

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

Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.329/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Maria Lúcia Mendonça, o projeto de lei em tela tem por
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objetivo declarar de utilidade pública a Associação Vêneta do Bairro da Conceição,

com sede no Município de Machado.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/5/2009 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 3.329/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Vêneta do Bairro da Conceição, 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 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. 41 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. 46, parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade sociocomunitária, com sede e foro no

Município de Machado.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.329/2009.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2009.

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

Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.330/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em epígrafe tem por

finalidade declarar de utilidade pública a Fundação ACMinas, com sede no Município

de Belo Horizonte.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 16/5/2009, vem 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 3.330/2009 objetiva declarar de utilidade pública a Fundação

ACMinas, com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado podem ser

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

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

exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou comprovado que a

entidade foi constituída e funciona há mais de um ano e tem personalidade jurídica

própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelos

respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 32 de seu estatuto veda a remuneração aos cargos

dos órgãos de sua administração; e o art. 36 dispõe que, em caso de sua extinção, o

patrimônio remanescente será incorporado ao de outra fundação congênere.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.330/2009.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2009.

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

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.331/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Braulio Braz, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Brasil Central nº 10, com sede no
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Município de Araguari.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/5/2009 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 3.331/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Loja Maçônica Brasil Central nº 10, com sede no Município de Araguari.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 18 que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, com sede no Município de Araguari; e no art. 21, § 3º, que as atividades

dos seus Diretores e associados não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.331/2009.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2009.

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

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.333/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ruy Muniz, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado

de Januária, com sede nesse Município.
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A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/5/2009 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 3.333/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Proteção e Assistência ao Condenado de Januária.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 67 que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere ou assistencial, com personalidade jurídica, sede e atividades

preponderantes no Município de Januária; e no art. 69 que as atividades dos seus

Diretores e Conselheiros não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento

de lucro, salário, bonificação ou vantagem.

Por fim, apresentamos na parte conclusiva deste parecer a Emenda nº 1, que dá

nova redação ao art. 1º, para adequar o nome da entidade ao consubstanciado no

art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.333/2009 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 de Proteção e

Assistência aos Condenados - Apac -, com sede no Município de Januária.”.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2009.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Chico

Uejo - Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.334/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Grupo Laboris de Teatro, com sede no Município de

Porto Firme.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/5/2009 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 3.334/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Grupo Laboris de Teatro, com sede no Município de Porto Firme.

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. 4º que as atividades dos seus Diretores não serão remuneradas; e no parágrafo

único do art. 8º que, na hipótese de sua extinção, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.334/2009.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2009.

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

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.340/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Portadores de

Necessidades Especiais de Lagamar - Upael -, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/5/2009 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 3.340/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Pais e Amigos dos Portadores de Necessidades Especiais de

Lagamar.

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. 32 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. 36 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.340/2009.
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Sala das Comissões, 2 de junho de 2009.

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

Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.341/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Varjão de

Minas - Apae de Varjão de Minas, com sede nesse Município.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/5/2009, 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 3.341/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais de Varjão de Minas.

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

sejam declaradas de utilidade pública estão elencados no art. 1º da Lei nº 12.972, de

1998.

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

exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a entidade foi

constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica e sua diretoria é

formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o § 2º do art. 14 do seu estatuto determina que o exercício

dos cargos da Diretoria Executiva, dos Conselhos Fiscal, Administrativo, Consultivo e

da Autodefensoria 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, constitucionalidade e legalidade do
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Projeto de Lei nº 3.341/2009.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2009.

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

Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.344/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais Intermunicipal João

Clemente Neto - Aprijoclen -, com sede no Município de Carmo do Cajuru.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/5/2009 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 3.344/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Produtores Rurais Intermunicipal João Clemente Neto, com sede no

Município de Carmo do Cajuru.

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, parágrafo

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

a entidade legalmente constituída, de caráter comunitário, voltada para atividades

afins, sem fins lucrativos, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social; e,

no art. 30, que os seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remunerados.

Conclusão
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Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.344/2009.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2009.

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

João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.438/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, a proposição em epígrafe tem por

objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Coronel Fabriciano o

imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/6/2008 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 24/6/2008, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em diligência à autora

para que anexasse ao processo o registro do imóvel; à Secretária de Estado de

Planejamento e Gestão a fim de que se manifestasse sobre a alienação pretendida; e

ao Prefeito de Coronel Fabriciano para que se pronunciasse sobre o interesse do

Município.

De posse das respostas, passamos à análise da proposição.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 2.438/2008 de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Coronel Fabriciano o imóvel constituído de terreno com uma área de

1.200m² e benfeitorias, situado na Rua Boa Vista, Centro, nesse Município, e

registrado sob o nº 2.573, a fls. 75 do Livro 3-C, no Cartório de Registro de Imóveis

de Coronel Fabriciano.

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

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

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

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

subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.
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Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que a referida área

será destinada à instalação de equipamento de educação, o que vem ao encontro do

interesse daquela comunidade, pois irá abrigar uma unidade escolar para crianças de

famílias carentes que, atualmente, percorrem grande distância até a escola mais

próxima.

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

revestido de garantia, que, no presente caso, está prevista no art. 2º do projeto, que

estabelece o retorno do bem ao patrimônio do doador se, no termo avençado, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista.

Ressalte-se que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão posicionou-se

favoravelmente à pretendida transferência de domínio em razão de não existirem

projetos para utilização do imóvel por nenhum órgão estadual.

Por seu turno, o Prefeito Municipal de Coronel Fabriciano defende a necessidade e

a importância da doação do imóvel para que seja aproveitado em benefício dos

munícipes com a instalação de escola municipal e a proteção da segurança pública

por meio da utilização efetiva do local.

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

encontramos óbice à sua tramitação nesta Casa. Entretanto, apresentamos a

Emenda nº 1, redigida ao final deste parecer, que altera a redação do art. 1º com a

finalidade de mencionar explicitamente que o imóvel será destinado à instalação de

unidade escolar e adequar seu texto à técnica legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.438/2008 com a Emenda nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Coronel

Fabriciano imóvel constituído de terreno com área de 1.200m² (mil e duzentos metros

quadrados) e benfeitorias, situado na Rua Boa Vista, Centro, nesse Município,

registrado sob o nº 2.573, a fls. 75 do Livro 3-C, no Cartório de Registro de Imóveis

de Coronel Fabriciano .
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Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo será destinado à

instalação de unidade escolar. ”.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.644/2008

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

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.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1,

que apresentou, vem agora o projeto a esta Comissão, nos termos do art. 188

combinado com o art. 102, XIII, do Regimento Interno, para receber parecer quanto

ao mérito.

Fundamentação

O projeto em tela pretende incentivar o repasse financeiro para o Fundo de

Assistência ao Turismo - Fastur -, através da concessão de desconto de 50% sobre

as multas e juros de mora de créditos tributários inscritos em dívida ativa até o dia

31/12/2007, mediante a comprovação de repasse financeiro de 25% do valor das

multas e juros ao Fundo e o requerimento de pagamento do crédito tributário.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apenas aperfeiçoa a

proposição quanto à técnica legislativa.

O Fastur, que tem como agente financeiro o Banco de Desenvolvimento de Minas

Gerais - BDMG -, destina-se, conforme o Decreto n° 44.893, de 2008, que o

regulamenta, a financiar investimentos fixos e capital de giro para as médias,

pequenas e microempresas e cooperativas localizadas nos Municípios dos Circuitos

Turísticos certificados, ou empresas cujo empreendimento seja certificado pela

entidade gestora como relevante para o fortalecimento do turismo rural no Estado.
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Poderão ser financiados pelo Fundo até 80% do valor global do empreendimento, a

juros de até 12% ao ano, com prazos de três anos para financiamento apenas de

capital de giro e de sete anos para investimento fixo ou investimento fixo e capital de

giro.

O objetivo do Fundo é apoiar e incentivar o turismo como atividade econômica em

cidades históricas, estâncias hidrominerais e Circuitos Turísticos, além de outras

localidades com potencial para essa atividade. Desse modo, o Fastur é um

mecanismo de apoio à implantação de empreendimentos turísticos no Estado, em

conformidade às diretrizes estabelecidas pelo Plano Mineiro de Turismo e pelo Plano

Mineiro de Desenvolvimento Integrado.

O projeto de lei em estudo busca efetivar uma fonte de receita que já era prevista

pela lei que rege o Fastur, qual seja a Lei n° 15.6 86, de 2005. De fato, o inciso I do

art. 4° da referida lei dispõe que são recursos do Fundo os “retornos de benefícios

fiscais concedidos por meio de Lei, com base no parágrafo único do art. 243 da

Constituição do Estado”. Assim, o incentivo fiscal ao repasse financeiro ao Fastur

viabiliza a apropriação dessa fonte.

Não obstante, é preciso enfatizar que, ainda que essa fonte venha a ser viabilizada,

a pretensão do autor, qual seja aumentar a capacidade de financiamento de

empreendimentos e, consequentemente, promover o desenvolvimento do turismo

como atividade econômica no Estado, não será alcançada se a execução do Fundo

permanecer nos parâmetros atuais. De fato, nos últimos sete anos não ocorreu

execução orçamentária do Fastur, muito embora se verifique a existência de saldo

orçamentário e recursos diretamente arrecadados. Ampliar as fontes de receita do

Fundo sem ampliar a sua execução significa destinar recursos contábeis a um fundo

que pode não estar atingindo um desempenho satisfatório. A esse respeito, deve-se

lembrar que a Lei Complementar n° 91, de 2006, que dispõe sobre a instituição,

gestão e extinção de fundos estaduais, em seu art. 18, inciso III, estabelece como

condição para extinção de fundo a não realização de operação de despesa no

período de cinco anos seguidos.

Assim, para que a pretensão do autor seja alcançada, outros esforços deverão ser

empreendidos, para além da apropriação da nova fonte de receita ensejada pelo
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projeto. Será necessário o acompanhamento do Fundo, especialmente durante a

aprovação da Lei Orçamentária nesta Casa, de modo a tornar efetiva a destinação

dos recursos para os objetivos prioritários do Estado, firmados no Plano Mineiro de

Desenvolvimento Integrado e no Plano Mineiro de Turismo, que o projeto visa

concretizar.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.644/2008, no

1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissã o de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2009.

Tenente Lúcio, Presidente e relator - Eros Biondini - Fábio Avelar.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.968/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, o projeto de lei em epígrafe “institui

o Adicional de Desempenho - ADE - no âmbito do Poder Judiciário do Estado de

Minas Gerais”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 5/2/2009, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão analisar a matéria quanto à sua juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em estudo pretende instituir o Adicional de Desempenho - ADE - no

âmbito do Poder Judiciário do Estado. Trata-se de proposta que se coaduna com

dispositivos da Constituição do Estado, especialmente o art. 31, que, com a alteração

feita pela Emenda à Constituição nº 57, de 2003, passou a prever, de forma

expressa, o pagamento do ADE como forma de valorizar o servidor público e de

estimular a sua produtividade e eficiência no desempenho de suas funções.

A referida emenda à Constituição, juntamente com a legislação editada no ano de

2003, implementou uma reforma administrativa no âmbito do Estado. Na ocasião,
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incluiu-se, na Carta mineira, dispositivo que vedou o recebimento de qualquer

adicional que levasse em conta somente o tempo de serviço, com o objetivo de que o

servidor passasse a ser valorizado e recompensado financeiramente pelo

desempenho e pela produtividade.

O ADE já foi instituído no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo e do

Ministério Público, e a proposta de lei que ora se analisa utiliza os mesmos

parâmetros para a concessão do adicional aos servidores do Poder Judiciário.

Nos termos da proposta, fará jus ao ADE o servidor efetivo que tenha ingressado

nos quadros do Poder Judiciário após 16/7/2003, data subsequente à publicação da

referida emenda, que extinguiu o quinquênio para os servidores que ingressassem no

Estado após essa data. Poderá também perceber o ADE o servidor que tiver

ingressado no serviço público antes da publicação da referida emenda, desde que

faça opção expressa e irretratável, substituindo pelo ADE as vantagens por tempo de

serviço que tenha direito a receber. Ressalte-se que é vedado o pagamento do ADE

ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão.

Nos termos do projeto, são requisitos para o recebimento do ADE a carência de três

anos de efetivo exercício, contados da posse em cargo de provimento efetivo dos

quadros de pessoal do Poder Judiciário do Estado, e a avaliação satisfatória do

servidor em, no mínimo, três Avaliações de Desempenho Individual – ADIs. É

considerada satisfatória a pontuação igual ou superior a 70%. O cálculo do ADE é

feito por meio da aplicação do percentual previsto no Anexo da lei ao vencimento

básico do servidor. É de ressaltar que, nos termos da tabela anexa ao projeto de lei,

os percentuais a serem conferidos aos servidores serão escalonados em razão do

percentual obtido na avaliação de desempenho. Assim, o servidor que tiver obtido

três resultados satisfatórios em ADIs, com média aritmética de 70% a 80%, fará jus

ao recebimento de um percentual mensal de 4,8% sobre o vencimento básico. Já

aquele que tiver obtido média acima de 90% em três avaliações fará jus a 6% sobre o

vencimento básico. Ao se obterem cinco avaliações satisfatórias, o percentual passa

a ser de 8% a 10%. O limite máximo do percentual do ADE sobre o vencimento

básico é de 70%, no caso de o servidor obter 35 avaliações de desempenho

satisfatórias, com avaliação de desempenho superior a 90%.
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O projeto deixa, ainda, claro que é assegurado ao servidor que tiver tomado posse

em cargo efetivo após 16/7/2003 o direito de computar os resultados satisfatórios

obtidos no ano de 2003 e subseqüentes. A utilização dessas avaliações, todavia, não

gera direito ao pagamento retroativo do ADE.

Quanto aos aspectos jurídicos a serem analisados por esta Comissão, temos a

informar que a proposta não encontra óbice constitucional à sua tramitação. A regra

de iniciativa está sendo observada, uma vez que a alínea “b” do inciso IV do art. 66

da Constituição do Estado confere ao Presidente do Tribunal de Justiça a iniciativa

para propor leis versando sobre a fixação da remuneração de seus servidores.

Outro aspecto jurídico a ser observado é a adequação da proposição em análise à

Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei Complementar Federal nº 101, de

4/5/2000), já que a implementação das medidas nela consignadas acarretará

aumento da despesa com pessoal. A LRF conceitua, em seu art. 18, despesa com

pessoal e estabelece limites para ela nos arts. 19 e 20. No caso do Poder Judiciário

do Estado, o limite para gastos com pessoal é de 6% 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 deva 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 nº 2.968/2009, encaminhado a

esta Casa pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, foi apresentado relatório

contendo dados sobre o impacto orçamentário-financeiro do pagamento do ADE. Tais

dados serão, no momento oportuno, analisados pela Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Por fim, consideramos necessário apresentar algumas emendas à proposição em

análise para adequar o seu texto ao ordenamento jurídico vigente, bem como à

técnica legislativa.

Primeiramente, há que ressaltar que o art. 4º do projeto de lei, que estabelece a
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fórmula de cálculo do ADE, merece reparo. O texto do projeto prevê que se deve

somar a média aritmética dos resultados satisfatórios obtidos pelo servidor em cada

avaliação de desempenho considerada e dividir este resultado pelo número de

avaliações. Na verdade, devem-se somar os resultados obtidos nas avaliações e

dividir a soma pelo número de avaliações para se obter a média aritmética que servirá

de base para o cálculo do ADE, nos termos do anexo do projeto de lei. Para

solucionar tal inadequação, apresentamos a Emenda nº 1. No texto desta emenda,

julgamos oportuno ressaltar o dispositivo do projeto que prevê que, na hipótese de ter

sido realizada mais de uma avaliação de desempenho, deverá ser considerada a

média aritmética dos pontos nelas obtidos, uma vez que esta regra interferirá no

cálculo do percentual do ADE.

Vale, ainda, mencionar que o projeto prevê, em seu art. 5º, que, para fins de

incorporação aos proventos de aposentadoria ou pensão, o ADE será calculado pela

média aritmética dos últimos 60 adicionais percebidos antes da aposentadoria ou da

instituição da pensão e somente será devido se percebido pelo prazo mínimo

estabelecido na legislação previdenciária aplicável. No que se refere ao prazo

previsto na legislação previdenciária, ressalte-se que o art. 7º da Lei Complementar

nº 64, de 25/3/2002, que institui o regime próprio de previdência e assistência social

dos servidores públicos do Estado e dá outras providências, prevê que as

gratificações de caráter permanente, incorporáveis na forma da lei, percebidas pelo

servidor na data de sua aposentadoria, serão incorporadas aos proventos desta

desde que recebidas pelo período mínimo de 3.650 dias, desprezado qualquer tempo

inferior a 730 dias de interrupção. O parágrafo único do referido artigo estabelece

regra para o recebimento de gratificações caso o período de percepção seja inferior a

3.650 dias e igual ou superior a 2.190, determinando que o servidor fará jus à

incorporação, por ano de exercício, de 1/10 do valor da gratificação legalmente

recebida.

Todavia, a parte do dispositivo que determina que o cálculo se dará pela média dos

últimos 60 adicionais padece de vício de inconstitucionalidade, em face do disposto

no § 3º do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda à

Constituição nº 41, de 19/12/2003. Tal dispositivo estabeleceu o regime de
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previdência em caráter contributivo, prevendo que, para o cálculo dos proventos de

aposentadoria, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as

contribuições do servidor aos regimes de previdência, na forma da lei.

Por seu turno, a Lei Federal nº 10.887, de 18/6/2004, que regulamenta a aplicação

de disposições da referida emenda à Constituição, determina, em seu art. 1º, que, “no

cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,

será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas

como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que

esteve vinculado”. O art. 4º da citada lei estabelece ainda como base de cálculo da

contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias

permanentes, estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual ou quaisquer

outras vantagens (grifos nossos).

Vê-se, pois, que a fórmula de cálculo dos proventos de aposentadoria, incluídos os

adicionais e vantagens pecuniárias permanentes, já está estabelecida na legislação

previdenciária, que tem abrangência nacional. Com efeito, o inciso XII do art. 24 da

Constituição da República inclui a previdência social entre as matérias de

competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. A

referida norma federal constitui norma geral sobre a matéria, sendo, portanto, de

observância obrigatória pelos Estados. Vale lembrar que a Lei Complementar nº 64,

de 2002, do Estado de Minas Gerais, também inclui os adicionais e as gratificações

de qualquer natureza no cálculo dos proventos de aposentadoria, excluindo apenas o

Prêmio de Produtividade. Para sanar tal impropriedade jurídica, apresentamos a

Emenda nº 2, ao final deste parecer.

A Emenda nº 3, por sua vez, propõe nova redação para o inciso I do art. 2º da

proposição, somente para alterar a data da posse em cargo efetivo do servidor que

fará jus ao ADE. A data é posterior à Emenda à Constituição nº 57, que é de

15/7/2003. Como o projeto prevê a data de 16/7/2003, propomos a sua adequação.

A Emenda nº 4 propõe a substituição de termos do art. 6º da proposição, para mera

adequação à técnica legislativa.

Finalmente, a Emenda nº 5 propõe a adequação à técnica legislativa do inciso II do
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art. 3º da proposição.

Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.968/2009 com as Emendas nºs 1 a 5, a seguir

apresentadas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao inciso I do art. 4º a seguinte redação:

“Art. 4º - (...)

I - somam-se os resultados satisfatórios obtidos pelo servidor em cada avaliação

anual de desempenho considerada, observado o disposto no § 3º do art. 3º;”.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 5º a seguinte redação:

“Art. 5º - O ADE percebido pelo servidor será incorporado à sua remuneração para

fins de cálculo de seus proventos de aposentadoria ou de pensão, nos termos da

legislação previdenciária aplicável.”.

EMENDA Nº 3

Substituam-se, no inciso I do art. 2º, os termos “após 16 de julho de 2003” por “após

15 de julho de 2003”.

EMENDA Nº 4

Substituam-se, no art. 6º, os termos “véspera da vigência” por “data de publicação”.

EMENDA Nº 5

Dê-se ao inciso II do art. 3º a seguinte redação:

“Art. 3º - (...)

II - resultados satisfatórios nas avaliações de desempenho consideradas nos

termos do Anexo desta lei.”.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2009.

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

Uejo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.151/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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O projeto de lei em tela, de iniciativa do Governador do Estado, dispõe sobre a

compensação de atos gratuitos praticados pelos cartórios de registro de imóveis.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 2/4/2009, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária 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 dar nova redação ao art. 31 da Lei nº 15.424, de

30/12/2004, determinando a compensação dos valores correspondentes aos atos

gratuitos praticados pelos cartórios de registro de imóveis em razão de registros

imobiliários decorrentes do programa de regularização fundiária que conferem a

titularidade de terras devolutas estaduais aos posseiros que nelas residem.

O constituinte de 1988 revelou intensa preocupação com a regular distribuição e o

aproveitamento de terras, inserindo diversos dispositivos voltados a esses objetivos,

tais como o art. 184, que prevê a possibilidade de realização de reforma agrária.

Entretanto, em que pese à previsão legal e constitucional de transferência do

domínio do imóvel em situação como a mencionada, permanece para o beneficiado,

em tese, o custo financeiro referente ao registro daquela titularidade no cartório de

imóveis. Em atenção a esses dados, a Lei nº 14.313, de 19 de junho de 2002,

estabeleceu o seguinte:

“Art. 1° - Ficam isentos do pagamento dos emolument os relativos ao registro de

títulos translativos de domínio de imóveis rurais e aos serviços de medição,

demarcação, elaboração de planta e memorial descritivo os beneficiários de terras

obtidas por meio de programa de reforma agrária ou de assentamento promovido por

órgão ou entidade da União ou do Estado, bem como por meio da concessão a que

se refere o inciso II do § 3º do art. 247 da Constituição do Estado.

Parágrafo único – A isenção a que se refere o ‘caput’ aplica-se aos emolumentos

relativos à certidão de registro de área em nome do beneficiário ou de seus

antecessores, de que trata o art. 30, § 1º, V, da Lei nº 11.020, de 8 de janeiro de
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1993”.

Mesmo sendo louvável a intenção do legislador, não se pode olvidar o fato de que

os emolumentos de que são isentos os beneficiários de programas sociais de

regularização fundiária correspondem à remuneração dos titulares dos cartórios de

registros de imóveis, nos termos estabelecidos na Lei Federal nº 10.169, de 2000.

Diante disso, o projeto de lei em questão tem por objetivo corrigir esse ônus

deixado a cargo dos registradores de imóveis.

Conforme se apreende do art. 8º da Lei Federal nº 10.169, de 2000, cabe aos

Estados estabelecer formas de compensação financeira aos notários e registradores

por atos gratuitos praticados.

Assim sendo, a Lei nº 15.424, de 2004, estabeleceu, em seu art. 31, que parcela do

rendimento dos cartórios existentes no Estado deveria destinar-se à compensação de

atos gratuitos realizados pelos registradores civis de pessoas naturais.

Considerando, porém, a concessão de novas isenções de emolumentos bem como

seu caráter remuneratório aos titulares do serviço registral, é oportuno o projeto em

análise, ao propor a compensação também para os atos gratuitos dos cartórios de

registro de imóveis em razão de atos gratuitos praticados em decorrência da

implementação de programas de regularização fundiária.

É importante observar que a alteração proposta no projeto faz com que sejam

necessárias alterações em dispositivos da Lei nº 15.424, de 2004, os quais se

referem à compensação em estudo. Assim sendo, entendemos pertinente a

apresentação do Substitutivo nº 1 ao projeto de lei em comento.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.151/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dá nova redação ao “caput” do art. 31, aos arts. 35, 37 e 44, ao parágrafo único do

art. 32 e acrescenta inciso ao “caput” do art. 34 da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro

de 2004, que dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de

emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notarias e de registro, o

recolhimento da Taxa de Fiscalização Judiciária e a compensação dos atos sujeitos à
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gratuidade estabelecida em lei federal e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O “caput” do art. 31 e os arts. 35, 37 e 44 da Lei nº 15.424, de 30 de

dezembro de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 31 - Fica estabelecida, sem ônus para o Estado, a compensação ao Oficial do

Registro Civil das Pessoas Naturais pelos atos gratuitos por ele praticados, em

decorrência de lei, conforme o disposto no art. 8º da Lei Federal nº 10.169, de 29 de

dezembro de 2000, bem como a compensação pelos atos gratuitos praticados pelos

registradores de imóveis em decorrência da aplicação da Lei nº 14.313, de 19 de

junho de 2002.

(...)

Art. 35 - A compensação devida aos notários e registradores e a complementação

da receita bruta mínima serão efetuadas pela comissão gestora, por rateio do saldo

existente ou nos limites máximos fixados, na mesma proporção dos atos gratuitos

praticados, até o dia 20 do mês subsequente ao da prática dos atos.

§ 1º - Para os fins deste artigo, serão encaminhados à comissão gestora, até o

quinto dia útil do mês subsequente ao de referência:

I - pelos titulares das serventias a serem beneficiadas pela compensação prevista

no art. 31 desta lei, certidão declarando o número de atos gratuitos praticados,

divididos por espécie, segundo modelo a ser fornecido pela comissão;

II - pelos notários e registradores, inclusive os beneficiários da compensação

prevista no art. 31 desta lei, relatório circunstanciado dos atos pagos praticados no

mês, com a indicação dos recolhimentos devidos, conforme modelo a ser fornecido

pela comissão.

§ 2º - Os valores referidos nesta lei deverão ser recolhidos pelo notário e pelo

registrador até o quinto dia útil do mês subsequente ao da prática do ato ou no dia

seguinte em que a soma dos valores devidos ultrapassar a quantia de R$1.000,00

(mil reais).

(...)

Art. 37 - Em caso de superávit dos valores destinados à compensação de atos

gratuitos e à complementação da receita bruta mínima mensal das serventias
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deficitárias, o excedente será aplicado segundo critérios definidos pela comissão

gestora, com o objetivo de compensação gradativa dos atos gratuitos praticados em

decorrência da aplicação da Lei Federal nº 9.534, de 10 de dezembro de 1997, os

quais ainda não tenham sido compensados, e ao aprimoramento dos serviços de

registro civil das pessoas naturais.

(...)

Art. 44 - A gestão dos recursos destinados à compensação dos atos gratuitos

referidos nesta lei e à complementação da receita mínima será exercida pela

Corregedoria-Geral de Justiça, enquanto não for implementado o funcionamento da

comissão gestora de que trata o art. 33 desta lei.”.

Art. 2º - O parágrafo único do art. 32 da Lei nº 15.424, de 2004, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 32 - (...)

Parágrafo único - A partir do recebimento dos emolumentos, o notário ou registrador

constitui depositário dos valores devidos à compensação prevista do artigo anterior,

até o efetivo depósito na conta indicada pela comissão gestora a que se refere o art.

33 desta lei.”.

Art. 3º - Fica acrescentado o seguinte inciso III ao “caput” do art. 34 da Lei nº

15.424, de 2004:

“Art. 34 - (...)

III - compensação aos registradores de imóveis pelos atos gratuitos praticados em

decorrência da aplicação da Lei nº 14.313, de 19 de junho de 2002, tendo como limite

máximo o valor constante na tabela de emolumentos correspondente.”.

Art. 4º - A compensação aos registradores de imóveis a que se refere o “caput” do

art. 31 da Lei nº 15.424, de 2004, com a redação dada por esta lei, é devida a partir

de 13 de janeiro de 2009.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Sebastião Costa - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.158/2009
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em epígrafe modifica a Lei

nº 14.486, de 9/12/2002, que disciplina o uso de telefone celular em salas de aula,

teatros, cinemas e igrejas.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 2/4/2009, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188 do

Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

A proposição em análise tem o escopo de alterar a Lei nº 14.486, de 2002,

estabelecendo a proibição do uso de telefone celular, “walkman”, “diskman”, “Ippod”,

MP4, fones de ouvido, “bluethooth”, “game boy”, agenda eletrônica e máquina

fotográfica em salas de aula, bibliotecas e outros espaços de estudo, especificando

que a proibição se aplica a alunos e professores da rede pública estadual de ensino.

Ressalte-se que a lei que se pretende alterar proíbe “a conversação em telefone

celular e o uso de dispositivo sonoro do aparelho em salas de aula, teatros cinemas e

igrejas. Assim, a proposta de lei em exame mantém as proibições já contidas na lei e

amplia o rol de aparelhos cujo uso é proibido em locais destinados ao ensino público.

Destaque-se que, nos termos da lei, se limita a conversação ao telefone e ao uso de

dispositivos sonoros, de modo que as demais funções do equipamento estão

admitidas, desde que não gerem incômodo às pessoas que estiverem nos recintos

objeto da proibição.

Primeiramente, é importante destacar que o crescente número de usuários de

aparelhos celulares e outros equipamentos em locais coletivos torna necessário o

estabelecimento de algumas normas para que um equipamento em princípio tão útil

ao homem não venha a se tornar instrumento de desordem e até de conflito, quando

usado inadequadamente. Um exemplo disso é o que se vê nos espaços públicos e

em ambientes onde se reúne um número maior de pessoas, como é o caso de
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igrejas, teatros, escolas e outros recintos em que o soar das campainhas desses

aparelhos ocorre em momentos inconvenientes, perturbando e incomodando a

maioria dos presentes. Como já destacado no parecer exarado por esta Comissão na

análise do Projeto de Lei nº 1.254/2000, que culminou na edição da Lei nº 14.486, de

2002, a popularização desses aparelhos, a partir de meados da década de 90,

tornou-os acessíveis a um grande número de pessoas. Os portadores dos telefones

celulares muitas vezes nem se dão conta de que estão desrespeitando o direito dos

interessados nas atividades desenvolvidas em espaços coletivos, falando em alta voz

ou deixando a campainha tocar mais tempo do que seria conveniente. Assim,

“medidas repressivas são necessárias, ao lado das de natureza educativa, que

também se recomendam para coibir esses abusos”, e, nesse sentido, a proposição

ora apreciada mostra-se oportuna.

No que se refere à competência para tratar da matéria, há que se constatar que a

proposta de alteração consubstanciada no projeto de lei em análise afeta diretamente

o ensino, uma vez que busca proibir o uso de qualquer aparelho que possa prejudicar

o bom desempenho dos alunos e dos professores em locais destinados à educação

pública. A esse respeito destacamos que, nos termos do art. 24 da Constituição da

República, a competência para dispor sobre educação, cultura e ensino é concorrente

entre a União e os Estados, o que ampara a competência do Estado para o seu

disciplinamento; todavia, em face da técnica legislativa, consideramos que a

proposição deve sofrer alguns reparos, pois o elenco taxativo de todos os aparelhos a

serem proibidos pode gerar a necessidade de constante alteração da lei, toda a vez

que surgir um novo aparelho. Assim, se a lei tentasse acompanhar a evolução da

tecnologia, perderia o caráter genérico e abstrato que são próprios de texto legal.

Dessa forma, buscando uma redação que atenda aos objetivos do autor, propomos o

Substitutivo nº 1.

Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.158/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1
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Altera a Lei nº 14.486, de 9 de dezembro de 2002, que disciplina o uso de telefone

celular em salas de aula, teatros, cinemas e igrejas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 14.486, de 9 de dezembro de 2002, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica proibida a conversação em telefone celular e o uso de dispositivo

sonoro do aparelho em salas de aula, teatros, cinema e igrejas, bem como o uso, em

salas de aula, bibliotecas e espaços destinados a estudo da rede pública de ensino,

de qualquer aparelho eletrônico que possa prejudicar a concentração de alunos e

professores.”.

Art. 2º - A ementa da Lei nº 14.486, de 2002, passa a ser:

“Disciplina o uso de aparelhos eletrônicos em salas de aula, teatros, cinemas e

igrejas.”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2009.

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

Magalhães.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.160/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o Projeto de Lei nº 3.160/2009

“acrescenta o § 62 ao art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que

consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” no dia 2/4/2009, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para exame preliminar 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 sob exame tem como escopo autorizar o Poder Executivo, na forma,

no prazo e nas condições previstos em regulamento, a reduzir para 0% (zero por



____________________________________________________________________________
330

cento) a carga tributária sobre operações com produtos alimentícios dietéticos.

Não obstante a relevância da iniciativa, a edição de lei, nos moldes propostos,

encontra óbices de natureza constitucional.

Consoante o disposto no § 6º do art. 150 da Constituição da República, qualquer

subsídio, isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido,

anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou contribuições só poderão ser

concedidos mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule

exclusivamente as exonerações fiscais mencionadas ou o correspondente tributo ou

contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2º, XII, “g”.

Assim, o legislador constituinte estabeleceu a reserva absoluta de lei em sentido

formal para a concessão de benefícios fiscais, ou seja, o tratamento da referida

matéria só pode ser feito por normas que derivem de fonte parlamentar. Isso quer

dizer que é vedado ao Poder Legislativo conferir a outro órgão a prerrogativa que lhe

é constitucionalmente atribuída de conceder exonerações fiscais, sob pena de

transgressão ao princípio da separação dos Poderes.

Ressalte-se que o entendimento pela impossibilidade de intervenção de outra fonte

de direito que não a lei em tema relativo a exonerações fiscais é o adotado pelo

Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

"(...) Matéria tributária e delegação legislativa: a outorga de qualquer subsídio,

isenção ou crédito presumido, a redução da base de cálculo e a concessão de anistia

ou remissão em matéria tributária só podem ser deferidas mediante lei específica,

sendo vedado ao Poder Legislativo conferir ao Chefe do Executivo a prerrogativa

extraordinária de dispor, normativamente, sobre tais categorias temáticas, sob pena

de ofensa ao postulado nuclear da separação de poderes e de transgressão ao

princípio da reserva constitucional de competência legislativa. Precedente: ADIn

1.296-PE, Rel. Min. Celso de Mello." (ADI 1.247-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de

8/9/1995)

Ademais, a idéia de domínio normativo exclusivo da lei formal, em se tratando de

matéria tributária é complementada pela regra estabelecida no art. 97, II, do Código

Tributário Nacional, segundo o qual somente lei pode estabelecer, dentre outras

matérias, a majoração de tributos ou sua redução. Assim, reforça-se o entendimento
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de que a matéria tratada no projeto em análise está submetida a expressa reserva

legal, exigindo lei formal para a sua disciplina.

Diante do exposto, entendemos que o projeto encontra óbices de natureza legal e

constitucional a sua aprovação, tendo em vista que realiza, sob a forma de

autorização, inadmissível delegação legislativa.

Cumpre ressaltar que, ainda que não se revestisse de natureza meramente

autorizativa, o projeto conteria vícios que impediriam sua tramitação nesta Casa.

Senão, vejamos.

A parte final do § 6º do art. 150 da Constituição da República, citado anteriormente

– “sem prejuízo do disposto no art. 155, §2º, XII, ‘g’ ” –, diz respeito, especificamente,

à concessão de benefícios fiscais relativos ao ICMS. 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

Federal nº 24, de 1975, segundo a qual todo benefício fiscal referente ao ICMS

depende, sempre, de prévia aprovação em convênio a ser celebrado pelos Estados e

pelo Distrito Federal. Essa deliberação conjunta se dá no âmbito do Conselho

Nacional de Política Fazendária – Confaz. Tendo em vista a inexistência de convênio

com esse objetivo, fica inviabilizada a adoção da medida cogitada no projeto em

análise.

Por outro lado, a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 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 se iniciar a vigência da medida 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
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contribuição, o que não se verifica no caso em análise.

Assim, em vista das razões expostas, a proposta em exame encontra óbices de

natureza constitucional e legal que inviabilizam sua tramitação nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.160/2009.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2009.

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

Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.187/2009

Comissão de Administração Pública

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.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria com as Emendas nºs 1 e 2, que apresentou.

Cabe a esta Comissão analisar o mérito da proposição, nos termos do art. 102, I,

“a”, combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise propõe a criação de cargo de Ouvidor destinado à

estrutura do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER-MG -e estabelece suas competências. Entre essas, vale destacar: receber

pedidos de informação, esclarecimentos e reclamações afetos à autarquia e dar

ciência de infringência de normas operacionais ao Diretor-Geral do órgão; 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.
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Em face da criação do referido cargo, o projeto prevê a alteração da Lei Delegada

nº 100, de 2003, incluindo a Ouvidoria entre os órgãos das unidades administrativas

do DER-MG, e altera também a Lei Delegada nº 175, de 2007, que dispõe sobre o

Grupo de Direção e Assessoramento do Quadro Geral de Provimento em Comissão e

as Funções Gratificadas na Administração Autárquica e Fundacional do Poder

Executivo e dá outras providências.

Cabe ressaltar que a proposta é extremamente meritória, na medida em que busca

estabelecer um canal direto com a sociedade na correição dos atos administrativos,

bem como controle interno de entidade pública, ação que é preconizada na

Constituição da República como um dos pilares da atuação administrativa do Estado.

A Ouvidoria, já instalada em outros órgãos da administração, objetiva a defesa dos

direitos do cidadão e o controle auxiliar das atividades da administração pública. Para

garantir atuação efetiva do Ouvidor, o projeto lhe garante independência no

desempenho de suas funções, bem como não subordinação hierárquica a nenhum

órgão ou entidade.

Como já foi ressaltado no parecer da Comissão de Constituição e Justiça, “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 juízes”.

Na análise jurídica da proposição, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou

duas emendas para adequar o texto à técnica legislativa. Todavia, acreditamos que a

redação proposta para o art. 3º do projeto, por meio da Emenda nº 1, deve ser

aperfeiçoada para deixar claro que o cargo de provimento em comissão de Ouvidor é

destinado ao DER-MG, e não criado em sua estrutura, para adequá-la à lógica

traçada pela Lei Delegada nº 175, de 2007, que cuida dos Quadros de Provimento

em Comissão da Administração Indireta. Para tanto, apresentamos a Subemenda nº

1 à Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.187/2009

com a Emenda nº 2, da Comissão de Constituição e Justiça, e com a Subemenda nº

1 à Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, a qual é a seguir



____________________________________________________________________________
334

apresentada.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 1

Dê-se ao “caput” do art. 3º a seguinte redação:

“Art. 3º - Fica criado, no Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão, a

que se refere o ‘caput’ do art. 1º da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007,

um cargo de Ouvidor, destinado ao DER-MG, com as seguintes atribuições:”.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Neider Moreira, relator - Padre João - Elmiro

Nascimento.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.277/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Comissão de Participação Popular, o projeto de lei em epígrafe

acrescenta inciso ao art. 3º da Lei nº 11.824, de 6/6/95, que dispõe sobre a

obrigatoriedade de veiculação de mensagens de conteúdo educativo nas capas e

contracapas dos cadernos escolares adquiridos pelas escolas públicas.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 1º/5/2009, o projeto foi distribuído às

comissões competentes para receber parecer, consoante o disposto no art. 188,

combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão emitir parecer quanto à juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria, fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação

O art. 3º da Lei nº 11.824, de 6/6/95, nos incisos I a VIII, estabelece que o conteúdo

educativo das mensagens veiculadas nos cadernos escolares versará,

principalmente, sobre matéria que envolva direitos e garantias individuais e coletivos;

direitos sociais; direitos culturais; proteção ao meio ambiente; direitos políticos;

aspectos éticos da conduta individual; cidadania e aspectos relevantes de seu

exercício; e o bem comum como objetivo do desempenho social do cidadão.

A proposição em análise objetiva acrescentar ao referido dispositivo o inciso IX,

com a expressão “educação alimentar e nutricional”.

Trata-se de medida de relevante interesse social porquanto estimulará a
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permanente reflexão sobre a importância de uma prática alimentar saudável, a par

das políticas públicas voltadas para a proteção e promoção da saúde.

A Constituição da República estabelece, nos termos do art. 24, XII, que a proteção

e defesa da saúde é matéria de competência legislativa concorrente da União, dos

Estados e do Distrito Federal.

A proposição não contém vício de iniciativa, tendo em vista que a Constituição do

Estado não inseriu a matéria no domínio da iniciativa reservada. Outrossim, não

implica ônus para o Estado.

Conclusão

Concluímos, pois, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de

Lei nº 3.277/2009.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2009.

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

Magalhães.

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.297/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº 1.297/2007 tem

como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Sabinópolis o

imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, com a Emenda nº 1 e a Subemenda nº 1 à

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.

Em cumprimento ao disposto no § 1º do referido art. 189, a redação do vencido faz

parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.297/2007, na forma aprovada no 1º turno, autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Sabinópolis um terreno com área de 40.000m² e

suas benfeitorias, situado no local denominado São Francisco, na Avenida São

Sebastião, 835, nesse Município.
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Cabe ressaltar que o § 1º do art. 1º da proposição determina que o imóvel se

destina a manutenção dos Programas de Erradicação do Trabalho Infantil e Guarda

Mirim; e o § 2º reserva uma área de 10.000m² e dois galpões, integrantes do imóvel,

para o desenvolvimento e a manutenção das atividades da Cooperativa dos

Produtores de Cachaça e Derivados de Cana-de- Açúcar do Centro-Nordeste de

Minas Gerais Ltda. - Coopercacen.

E o art. 2º prevê a reversão do bem ao patrimônio do doador, se, no prazo de cinco

anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não for utilizado com a

finalidade estabelecida.

A transferência de domínio de patrimônio estadual, ainda que para outro ente da

Federação, somente pode ser realizada com autorização desta Assembleia

Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17 da Lei

Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos

e dos balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

O projeto de lei em análise encontra-se de acordo com os preceitos legais que

tratam sobre a matéria, não representa despesas para o erário nem acarreta

repercussão na Lei Orçamentária. Portanto, não há impedimento para a sua

transformação em norma legal.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.297/2007, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2009.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Antônio Júlio, relator - Lafayette de Andrada -

Inácio Franco - Neider Moreira.

PROJETO DE LEI Nº 1.297/2007

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Sabinópolis o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Sabinópolis

terreno com área de 40.000,00m² (quarenta mil metros quadrados) e suas

benfeitorias, no local denominado São Francisco, na Avenida São Sebastião, 835,

situado nesse Município, registrado sob a Matrícula nº 136, a fls. 1.364 do Livro nº 2,

no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sabinópolis.

§ 1º - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se à manutenção dos

Programas de Erradicação do Trabalho Infantil e Guarda Mirim.

§ 2º - Fica reservada área de 10.000m² (dez mil metros quadrados) e dois galpões

de 399m² (trezentos e noventa e nove metros quadrados) e 324m² (trezentos e vinte

e quatro metros quadrados), integrantes do imóvel, para o desenvolvimento e a

manutenção das atividades da Cooperativa dos Produtores de Cachaça e Derivados

de Cana-de-Açúcar do Centro-Nordeste de Minas Gerais Ltda. - Coopercacen.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado, se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no § 1º do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.243/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

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

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

menciona.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma apresentada, e agora retorna a

este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art.

189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

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

Município de Itajubá um imóvel com 10.485m², a ser desmembrado de área maior,

localizado na R. Brazópolis, Bairro São Judas Tadeu, no Município.

Com a transferência de domínio, o bem abrigará instalação de órgãos municipais

ligados à preservação do meio ambiente, o que comprova o atendimento do interesse
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público exigido pela legislação vigente.

A prévia autorização legislativa para a transferência de bens da administração

pública decorre de exigência contida no art. 18 da Constituição do Estado; no inciso I

do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993; e no § 2º do art. 105 da Lei Federal nº

4.320, de 1964.

Cumpre-nos reiterar que a matéria atende aos preceitos legais que versam sobre

alienação de bens públicos, além de não representar despesas para o erário nem

acarretar repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.243/2008, no

2º turno.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2009.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Júlio -

Inácio Franco - Neider Moreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.118 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.118/2009, de autoria do Deput ado Fahim Sawan, que declara

de utilidade pública a Creche A Pequena Casa de Maria, 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° 3.118/2009

Declara de utilidade pública a Creche A Pequena Casa de Maria, com sede no

Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Cre che A Pequena Casa de Maria,

com sede no Município de Uberaba.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 28 de maio de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.120 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.120/2009, de autoria do Deput ado Weliton Prado, que declara

de utilidade pública a Fundação de Apoio e Assistência SOS Criança, com sede no

Município de Uberlândia, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.120/2009

Declara de utilidade pública a Fundação de Apoio e Assistência SOS Criança, com

sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fun dação de Apoio e Assistência

SOS Criança, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Comissões, 28 de maio de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.124 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.124/2009, de autoria do Deput ado Juninho Araújo, que

declara de utilidade pública a Associação Meninos Israelitas - Amis -, com sede no

Município de Ribeirão das Neves, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 3.124/2009

Declara de utilidade pública a Associação Meninos Israelitas - Amis -, com sede no

Município de Ribeirão das Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Meninos Israelitas - Amis,

com sede no Município de Ribeirão das Neves.

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

Sala das Comissões, 28 de maio de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.140 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.140/2009, de autoria do Deput ado Tiago Ulisses, que declara

de utilidade pública a entidade Centro Social, Cultural e Catequético São Carlos

Borromeu, com sede no Município de Lagoa da Prata, foi aprovado em turno único,

na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.140/2009

Declara de utilidade pública a entidade Centro Social, Cultural e Catequético São

Carlos Borromeu, com sede no Município de Lagoa da Prata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Centro Social, Cultural e

Catequético São Carlos Borromeu, com sede no Município de Lagoa da Prata.

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

Sala das Comissões, 28 de maio de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 1 E 2 AO PROJETO DE LEI Nº 16/2007

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
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Relatório

O Projeto de Lei nº 16/2007, de autoria do Deputado Eros Biondini, torna obrigatória

a implantação de sistema de coleta seletiva de lixo em “shopping centers” e em

outros estabelecimentos que especifica.

O Presidente da Assembleia Legislativa determinou a anexação a esta proposição,

por semelhança, do Projeto de Lei nº 1.020/2007, de autoria do Deputado André

Quintão, que institui a coleta seletiva de lixo nas secretarias e nos órgão da estrutura

do Estado.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da proposição na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. As

Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária opinaram pela aprovação da matéria também na forma do

Substitutivo nº 1. A Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo,

instada a emitir parecer sobre a matéria a requerimento do Deputado Adalclever

Lopes, não o fez em face ao art. 140 do Regimento Interno.

Na fase de discussão do projeto em 1º turno, foram apresentadas, em Plenário, as

Emendas nºs 1 e 2, que vêm a esta Comissão para receber parecer, nos termos do

art. 188, § 2º, do Diploma Procedimental.

Fundamentação

A Emenda nº 1 pretende acrescentar artigo ao Substitutivo nº 1, determinando aos

órgãos e entidades que todo material recolhido durante a coleta seletiva seja doado a

associações e cooperativas de catadores de lixo ou, na falta destas, a instituições

congêneres.

O Substitutivo nº 1 busca alterar a Lei nº 13.766, de 2000, que prevê, no inciso III

do art. 4º-A, a possibilidade de doação do material oriundo da coleta seletiva a

associações e cooperativas de catadores de lixo ou, na falta destas, a instituições

congêneres. A emenda, portanto, se considerarmos que os órgãos e entidades a que

ela se refere são os da administração pública direta e indireta, tornaria obrigatório o

que atualmente é facultativo. No entanto, deve-se ponderar que a lei abrangerá todo

o Estado e que nem todos os Municípios de Minas dispõem de associações ou

cooperativas de catadores de lixo, de modo que, nesses casos, não haveria a quem
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destinar o material recolhido.

Dessa forma, apresentamos ao final do parecer o Substitutivo nº 2, que altera o

inciso III do art. 4º-A da Lei nº 13.766, de 2000, e torna obrigatória a doação às

associações e cooperativas de catadores de lixo do material recolhido na coleta

seletiva.

A Emenda nº 2 altera a redação do art. 4º-B do Substitutivo nº 1 para acrescentar

os órgãos e entidades dos Poderes do Estado ao rol de pessoas jurídicas e

empreendimentos que serão obrigados a instituir coleta seletiva de lixo. Entendemos

que o “caput” do art. 4º-A da lei que se busca alterar já contém essa obrigação, “in

verbis”: “Art. 4º-A - Os órgão e entidades da Administração Pública direta e indireta do

Estado instituirão coleta seletiva de lixo”. Assim, a nosso ver, a Emenda nº 2 está

prejudicada.

O art. 4º-C, a que se refere o art. 1º do Substitutivo nº 1, estabelece prazo de

noventa dias, contados da data da publicação desta lei, para adoção das providências

necessárias ao cumprimento do disposto no art. 4º-B. O prazo de noventa dias não

pode ser incluído na lei que se pretende alterar, pois esta foi publicada em

30/11/2000, o que o invalidaria tão logo fosse sancionada a proposição em epígrafe.

Para sanar esse problema e manter o escopo da proposição em exame,

apresentamos o Substitutivo nº 2, que incorpora a Emenda nº 1 e torna exequível a

aplicação do prazo proposto.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 16/2007 na forma do

Substitutivo nº 2, a seguir apresentado, e pela rejeição da Emenda nº 2.

Informamos que a aprovação do Substitutivo nº 2 prejudica a Emenda nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera a Lei nº 13.766, de 30 de novembro de 2000, que dispõe sobre a Política

Estadual de Apoio e Incentivo à Coleta Seletiva de Lixo e altera dispositivo da Lei nº

12.040, de 28 de dezembro de 1995, que dispõe sobre a distribuição da parcela de

receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos Municípios, de que trata

o inciso II do parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - O inciso III do art. 4º-A da Lei nº 13.766, de 30 de novembro de 2000,

passa a vigorar com a seguinte redação, ficando a lei acrescida dos seguintes arts.

4º-B e 4º-C:

“Art. 4º-A - (...)

III - o material coletado será doado a associações e cooperativas de catadores de

lixo ou, na falta destas, a instituições congêneres.

(...)

Art. 4º-B - As empresas de grande porte, os “shopping centers” que apresentem

mais de cinquenta estabelecimentos comerciais, os condomínios industriais com

cinquenta ou mais estabelecimentos e os condomínios residenciais com cinquenta ou

mais habitações ficam obrigados a instituir a coleta seletiva de lixo.

§ 1º - Os recipientes para a coleta de resíduos recicláveis serão dispostos em locais

de fácil acesso e identificados por meio das cores padronizadas para cada tipo de

material, conforme os parâmetros estabelecidos pelo Conselho Estadual de Política

Ambiental - Copam.

§ 2º - O disposto neste artigo aplica-se aos Municípios em que haja coleta seletiva

de lixo realizada pelo Serviço de Limpeza Urbana.

Art. 4º-C - O descumprimento do disposto no art. 4º-B sujeitará o infrator à pena de

multa no valor de mil e quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais.”.

Art. 2º - Será aberto prazo de noventa dias contados da data da publicação desta lei

para a adoção das providências necessárias ao cumprimento do disposto no art. 4º-B,

a que se refere o art. 1º desta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2009.

Fábio Avelar, Presidente e relator - Maria Tereza Lara - Sávio Souza Cruz.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 3/6/2009, as seguintes comunicações:

Do Deputado Chico Uejo, notificando o falecimento do Sr. Antônio Alves Ferreira,

pai do Deputado Federal Antônio Andrade, ocorrido em 1º/6/2009, em Belo Horizonte.

(- Ciente. Oficie-se.)



____________________________________________________________________________
344

Do Deputado Ivair Nogueira, notificando sua ausência do País no período de 11 a

21/6/2009. (- Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Domingos Sávio, notificando o falecimento da Sra. Maria Hilarina de

Castro, ocorrido em 20/5/2009, em Santo Antônio do Monte. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 6 DE JUNHO DE 2009

ATAS

ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 4/6/2009

Presidência do Deputado José Henrique

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

Correspondência: Ofício nº 29/2009, do Governador do Estado - 2ª Fase (Grande

Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.404 a 3.408/2009 -

Requerimentos nºs 3.996 a 4.000/2009 - Requerimento do Deputado Durval Ângelo e

outros - Comunicações: Comunicações das Comissões de Cultura, de Assuntos

Municipais, de Educação, de Administração Pública, de Meio Ambiente, do Trabalho,

de Turismo e de Saúde e do Deputado Elmiro Nascimento - Oradores Inscritos:

Discursos dos Deputados Almir Paraca, João Leite, Tenente Lúcio, Paulo Guedes e

Carlos Gomes - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de

Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado Durval

Ângelo e outros; deferimento - Questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Adelmo

Carneiro Leão - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -

Célio Moreira - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Durval Ângelo -

Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo

Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -

Juarez Távora - Leonardo Moreira - Neider Moreira - Paulo Guedes - Rômulo

Veneroso - Ronaldo Magalhães - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -

Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h15min, a lista de
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comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

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 João Leite, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIO

Nº 29/2009, do Sr. Aécio Neves, Governador do Estado, dando ciência à Casa de

que estará ausente do Estado, no período de 6 a 14/6/2009, em viagem aos Estados

Unidos da América, para tratar de assuntos de interesse do Estado.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.404/2009

Institui o registro do Patrimônio Vivo do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica instituído o registro do Patrimônio Vivo do Estado de Minas Gerais, a

ser feito em livro próprio, pelo órgão competente da Secretaria de Estado de Cultura.

Parágrafo único - Considera-se Patrimônio Vivo do Estado de Minas Gerais, para os

efeitos desta lei, a pessoa natural ou grupo de pessoas naturais dotado ou não de

personalidade jurídica que detenham os conhecimentos, as práticas ou as técnicas

que contribuam para a preservação da memória e da pluralidade artístico-culturais

mineiras.

Art. 2° - O registro do Patrimônio Vivo tem por fin alidade:
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I - proteger as expressões culturais responsáveis pelo pluralismo da cultura mineira;

II - preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio cultural mineiro;

III - estimular a produção e a difusão de bens culturais formadores e informadores

do conhecimento, da cultura e da memória do povo mineiro;

IV - promover as referências culturais de comunidades tradicionais do Estado.

Art. 3º - Considerar-se-á habilitado ao registro do Patrimônio Vivo:

I - a pessoa natural que:

a) for brasileira e residente no Estado há mais de vinte anos, contados da data do

pedido de inscrição;

b) comprovar participação, há pelo menos vinte anos, nas atividades culturais que

justifiquem a indicação ao registro;

II - o grupo que:

a) tiver sido constituído, sob qualquer forma associativa, sem fins lucrativos, no

Estado, há mais de vinte anos, contados da data do pedido de inscrição,

independentemente de sua instituição formal nos termos da lei civil;

b) comprovar o desenvolvimento, há pelo menos vinte anos, de atividades culturais

que justifiquem a indicação para o registro.

Art. 4º - A indicação para o registro do Patrimônio Vivo do Estado de Minas Gerais,

apresentada aos órgãos competentes, será apreciada no prazo e na forma

estabelecidos em regulamento, desde que atendidos os requisitos estabelecidos nos

arts. 1º e 3º desta lei.

Art. 5º - São aptos para pleitear a instauração, pelos órgãos competentes, do

processo de registro do Patrimônio Vivo do Estado de Minas Gerais:

I - a Secretaria de Estado de Cultura;

II - o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico – Iepha;

III - o Conselho Estadual do Patrimônio Cultural – Conep;

IV - a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;

V - os Municípios;

VI - entidades civis sem fins lucrativos, sediadas no Estado, que estejam

constituídas há pelo menos um ano e que incluam, entre as suas finalidades, a

proteção e a promoção do patrimônio cultural e artístico do Estado.
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Art. 6° - A pessoa natural ou grupo que obtiver o r egistro do Patrimônio Vivo do

Estado de Minas Gerais terão direito ao uso do título de Patrimônio Vivo do Estado de

Minas Gerais e à atribuição de pontuação específica, conforme edital, na análise de

projetos por eles apresentados nos programas estaduais de fomento e incentivo à

cultura, desde que relacionados à atividade cultural que tenha justificado o registro.

Parágrafo único - À pessoa natural que obtiver o registro do Patrimônio Vivo do

Estado de Minas Gerais será concedido o título de Mestre da Cultura Mineira.

Art. 7º - As pessoas naturais que obtiverem o registro do Patrimônio Vivo do Estado

de Minas Gerais poderão solicitar junto ao órgão competente do Estado meios de

incentivo, com vistas à manutenção das atividades culturais que tenham justificado o

registro, nos termos das leis estaduais de incentivo à cultura.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 4 de junho de 2009.

Carlin Moura

Justificação: A Constituição Federal de 1988, ao determinar que “o Estado

protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das

de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional” (art. 215, § 1º),

recepcionou a visão de Mário de Andrade sobre a diversidade da cultura brasileira,

presente nas discussões que antecederam a fundação, em 1937, do Serviço do

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Sphan.

A Carta Magna também adotou o conceito de patrimônio imaterial e determinou

serem objetos da proteção do Estado, entre outras, as formas de expressão, os

modos de fazer, de criar e de viver bem como as manifestações culturais portadoras

de referências para a identidade e a memória dos grupos formadores da sociedade

brasileira.

A ideia contida na expressão “patrimônio cultural imaterial” permitiu pôr em relevo

uma série de bens culturais que, até então, não eram objeto das políticas públicas

oficiais de patrimônio. A oralidade, os conhecimentos tradicionais, os saberes, os

sistemas de valores e as manifestações artísticas populares também puderam ser

reconhecidos e protegidos.

No que tange aos titulares desses saberes tradicionais, a Unesco propôs o
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programa Tesouros Humanos Vivos, elaborado com base em experiência japonesa

no pós-guerra e aprovado em 1993: trata-se do reconhecimento do importante papel

que pessoas (mestres, artesãos, lideranças culturais) cumprem para manter vivas as

tradições culturais coletivas, criando condições para que os conhecimentos e as

técnicas de que são detentores possam ser transmitidos às novas gerações.

Adaptado por vários países, ainda não foi o programa adotado no Brasil no âmbito da

legislação federal. Por outro lado, diversos Estados brasileiros, especialmente do

Nordeste, instituíram, por meio de lei, o registro do patrimônio vivo.

A matéria é da competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e

dos Municípios, conforme estabelece a Constituição da República no art. 23, incisos

III, IV e V.

Tendo em vista a relevância do tema e a importância de o Estado reconhecer seu

patrimônio vivo, seus mestres do saber cultural e artístico, pedimos o apoio dos

nobres colegas à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.405/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santo Antônio do Amparo o

imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Santo Antônio do

Amparo o imóvel de propriedade do Estado situado na Rua Getúlio Gomes, s/nº,

Centro, com área de 5.050,00m² (cinco mil e cinquenta metros quadrados), e

registrado sob o nº R-1-11.422, Livro 2-AL, fls. 255, do Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Bom Sucesso.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se à

construção de escola municipal para atender aos alunos da pré-escola do Município.

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

Sala das Reuniões, 4 de junho de 2009.

Domingos Sávio

Justificação: O projeto de lei em epígrafe tem por objeto a doação ao Município de
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Santo Antônio do Amparo do imóvel de propriedade do Estado situado na Rua Getúlio

Gomes, s/nº, Centro, com área de 5.050,00m² (cinco mil e cinquenta metros

quadrados), e registrado sob o nº R-1-11.422, Livro 2-AL, fls. 255, do Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Bom Sucesso.

No referido imóvel será construída uma escola para atender aos alunos da pré-

escola do Município, tendo em vista o crescente número de alunos nessa faixa

escolar, fato que demanda a cada dia mais espaço para a realização das atividades

educacionais. Nosso objetivo é colaborar na solução deste problema enfrentado pela

administração municipal.

Em face do exposto, apresentamos este projeto de lei, que tem grande alcance

social, e contamos com o apoio dos nobres pares para a sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.406/2009

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Real do Jatobá IV.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Esportiva Real do Jatobá

IV, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 4 de junho de 2009.

Walter Tosta

Justificação: A entidade Associação Esportiva Real do Jatobá IV, fundada em

13/3/2004, é uma associação sem fins econômicos que tem por finalidade defender

os legítimos interesses sociais e esportivos do Bairro Jatobá IV e adjacentes,

reivindicando a execução de planos, programas e projetos de obras e serviços que

beneficiam a região, colaborando com sua implantação. Além disso, promove ações

em defesa do meio ambiente, visando à qualidade de vida, trabalha pela melhoria das

condições esportivas, e promove eventos e ações de cunho social e de formação de

cidadania.

Importante ressaltar que a entidade atua em uma região que convive com

problemas sociais graves, como o desemprego e a violência. O trabalho da
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Associação Esportiva Real do Jatobá IV é extremamente meritório e a entidade é

portanto, merecedora de se tornar de utilidade pública, adquirindo assim mais

condições para desempenhar sua elevada missão.

Pela importância do projeto, contamos com o apoio de nossos pares à sua

aprovação.

- 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 3.407/2009

Dispõe sobre a utilização e a proteção ambiental das Serras da Moeda e da

Calçada e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As Serras da Moeda e da Calçada constituem patrimônio ambiental do

Estado e sua utilização, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais, se fará em

condições que assegurem a conservação e a proteção dos sítios de valor

arqueológico, paleontológico, espeleológico, ecológico, histórico, científico e cultural,

nos termos desta lei, bem como da legislação de meio ambiente, em especial a Lei nº

14.309, de 19 de junho de 2002.

Art. 2º - Para a consecução do disposto nesta lei, fica adotada a área do Sinclinal

de Moeda como unidade territorial de planejamento das ações do Estado para a

proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável das Serras da Moeda e da

Calçada, por meio de elaboração de um plano diretor de recursos hídricos superficiais

e subterrâneos e de ordenação do uso e ocupação do solo, especialmente nas

encostas e nas áreas submetidas à exploração econômica, observada a legislação

pertinente, em especial a Lei nº 13.960, de 26 de julho de 2001, e a Lei nº 12.596, de

30 de julho de 1997.

Art. 3º - Para os efeitos desta lei, consideram-se:

I - Serra da Moeda o alinhamento montanhoso que se estende desde o Bairro

Jardim Canadá, na divisa dos Municípios de Nova Lima e Brumadinho, até o Rio

Paraopeba, no Município de Congonhas;

II - Serra da Calçada a denominação local do setor Norte da Serra da Moeda;
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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

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;
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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 equidade

intergeracional, da prevenção, da precaução, do usuário-pagador, da transparência

das informações e dos atos, da gestão democrática e do respeito ao direito de

propriedade.

Art. 5º - A proteção e a utilização das Serras da Moeda e da Calçada far-se-ão

dentro de condições que assegurem:

I - a manutenção e a recuperação da vegetação e da fauna;

II - a conservação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos;

III - o estímulo à formação de consciência pública sobre a importância e a

necessidade de conservação e manutenção dos ecossistemas e dos sítios de valor

arqueológico, paleontológico, espeleológico, ecológico, histórico, científico e cultural;

IV - o fomento das atividades públicas e privadas compatíveis com a manutenção

do equilíbrio ecológico e com a proteção dos bens culturais de natureza material e

imaterial;

V - o disciplinamento da ocupação urbana e rural, de forma a harmonizar o

crescimento econômico com a manutenção do equilíbrio ecológico e com a

preservação dos bens culturais de natureza material e imaterial.

Art. 6º - A supressão de vegetação nativa nas Serras da Moeda e da Calçada fica

vedada quando:

I - a vegetação:

a) abrigar espécies da flora e da fauna silvestres ameaçadas de extinção, assim

declaradas pela União ou pelo Estado, e a intervenção ou o parcelamento do solo

puserem em risco a sobrevivência dessas espécies;

b) exercer a função de proteção de mananciais ou de prevenção e controle de

erosão;
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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.

Art. 7º - Os novos empreendimentos que impliquem a supressão de vegetação

nativa das Serras da Moeda e da Calçada deverão ser 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 mesma dimensão que a 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 igual 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, Caeté, 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
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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, Caeté, 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 - (...)

§ 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 poderá ser 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 a 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
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sua biodiversidade e dos sítios de valor arqueológico, paleontológico, espeleológico,

ecológico, histórico, científico e cultural.

Art. 14 - Ficam vedadas, enquanto esta lei não for regulamentada, a aprovação e a

implantação de novos empreendimentos e atividades nas Serras da Moeda e da

Calçada, bem como a expansão dos empreendimentos e 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;

II - as obras essenciais de infraestrutura destinadas aos serviços públicos de

transporte, saneamento e energia;

III - a implantação de área verde pública em área urbana;

IV - a pesquisa científica e tecnológica;

V - as obras públicas para implantação de instalações necessárias à captação e

condução de efluentes tratados;

VI - as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa,

como prevenção, combate e controle do fogo, controle de erosão, erradicação de

invasoras e proteção de plantios com espécies nativas, e dos sítios de valor

arqueológico, paleontológico, espeleológico, ecológico, histórico, científico e cultural.

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 4 de junho de 2009.

Comissão Especial das Serras da Calçada e da Moeda

ANEXO

(a que se refere o art. 11 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-MG (ponto 1);
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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 deste 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 do Jambreiro, de montante

para jusante (ponto 5); segue a jusante desse canal até seu encontro com o Córrego

do Jambreiro (ponto 6); segue a jusante desse córrego até sua confluência com o

Córrego Carioca (ponto 7); segue a montante deste córrego até sua confluência com

o Córrego Carrapato (ponto 8); segue em direção à nascente deste 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 deste ribeirão até sua confluência

com o Ribeirão dos Cristais - Folha SF-23-X-A- III-1 Rio Acima (ponto 12); segue a

jusante deste 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

deste 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 deste rio até sua confluência com o

Ribeirão da Prata - Folha SE-23-Z-C-VI-3 Belo Horizonte (ponto 16); segue a

montante deste ribeirão até sua confluência com o Córrego da Cachoeira - Folha SE-

23-Z-C-IV-4 Caeté (ponto 17); segue a montante deste 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 deste córrego até sua

confluência com o Rio São João (ponto 20); segue a montante deste rio até sua

confluência com o Córrego Lagoa do Fundão - Folha SF-23-X-A-III-2 Acuruí (ponto

21); segue a montante deste 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 deste córrego até sua confluência com o Rio Conceição (ponto 24);

segue a jusante do Rio Conceição até sua confluência com o Ribeirão Caraça - Folha
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SE-23- Z-D-IV Itabira (ponto 25); segue a montante deste ribeirão até sua confluência

com o Córrego Brumadinho - Folha SF-23-X-B-I-1 Catas Altas (ponto 26); segue a

montante deste córrego até sua confluência com o Córrego Quebra-Ossos (ponto 27);

segue a montante deste 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 deste ribeirão até sua nascente, e, daí, até o divisor de águas entre os

Córregos Quebra-Ossos e Paracatu (ponto 30); segue por esse divisor, em direção S,

até o limite dos Municípios de Santa Bárbara e Mariana (ponto 31); segue em direção

preferencial SW, acompanhando os limites entre os Municípios de Santa Bárbara-

Mariana, Santa Bárbara-Ouro Preto e Santa Bárbara-Itabirito, até o ponto cotado

1.627m (mil seiscentos e vinte e sete metros), na Serra do Espinhaço - Folha SF-23-

X-A-III-2 Acuruí (ponto 32); segue em direção SW, pelo divisor de águas dos

Córregos do Lobo e Curral de Pedras, até seu encontro com o Rio das Velhas (ponto

33); segue a jusante do Rio das Velhas até a represa do Rio de Pedras (ponto 34);

daí, segue a margem sul dessa represa, em direção W, até o encontro com o Córrego

Farinha Seca (ponto 35); segue a montante deste córrego até sua confluência com o

Córrego das Palmeiras (ponto 36); segue a montante deste 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 deste

córrego até sua confluência com o Córrego Sumidouro (ponto 41); segue a montante

deste 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
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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 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); deste 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
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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 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);



____________________________________________________________________________
361

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

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
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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

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 de seus espaços territoriais, até

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, porque

os estudos realizados e as discussões travadas demonstrarem a existência de áreas

na serra que não necessitam da proteção prevista na Proposta de Emenda à

Constituição nº 16/2007, 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



____________________________________________________________________________
363

acordo com os estudos técnicos que chegaram às mãos da Comissão Especial, os

recursos hídricos existentes na área de abrangência do sinclinal devem receber

cuidado especial do poder público, tendo em vista a sua importância para a recarga

de aquíferos e alimentação de mananciais utilizados para o abastecimento público da

Região Metropolitana de Belo Horizonte. Para isso, propomos alteração na lei da APA

Sul RMBH, com o objetivo de incluir toda a área do sinclinal no âmbito dessa unidade

de conservação e estabelecer a obrigatoriedade de se implantar um plano de gestão

dos recursos hídricos locais. É importante esclarecer que atualmente apenas uma

parte do sinclinal integra a APA Sul RMBH.

No projeto, a área do sinclinal ocupa lugar de destaque na APA Sul RMBH. Para

ela, são estabelecidas obrigações específicas. Além do plano mencionado, cuidamos

do disciplinamento do uso e ocupação do solo, especialmente nas encostas e nas

áreas submetidas à exploração econômica.

A seu turno, as Serras da Moeda e da Calçada recebem um tratamento

diferenciado no sinclinal. Assim, 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. Entre 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
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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.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio Ambiente e de Minas e

Energia para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO LEI Nº 3.408/2009

Dispõe sobre a identificação e o cadastro dos passageiros nas viagens

intermunicipais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam obrigadas as empresas de ônibus que realizam transporte

intermunicipal no Estado de Minas Gerais a efetuar um cadastro de todos os

passageiros no momento da emissão da passagem.

Art. 2º - No cadastro deverá constar o nome completo, o número da carteira de

identidade, o endereço e a filiação.

Parágrafo único - O cadastro de que trata esta lei deverá estar integrado com os

dados existentes na Polícia Civil ou Militar.

Art. 3º - O passageiro, ao entrar no ônibus, deverá entregar ao motorista a

passagem juntamente com o cadastro emitido pela respectiva agência.

Art. 4º - Cabe ao Poder Executivo, por meio do órgão ou da entidade competente,

fiscalizar o cumprimento do disposto nesta lei.

Art. 5º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas no art. 57 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 4 de junho de 2009.

Juninho Araújo

Justificação: O transporte coletivo intermunicipal no Estado de Minas Gerais é

efetuado por empresas privadas sob o regime de concessão; portanto é matéria de
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competência administrativa do Estado conforme dispõe o art. 10, inciso IX, da

Constituição Estadual. Em decorrência disso, evidencia-se, também, a competência

legislativa estadual.

Atualmente, não há nenhum tipo de cadastro nem identificação dos passageiros

que fazem viagens intermunicipais no Estado de Minas Gerais. Qualquer um que

chega ao guichê querendo comprar uma passagem, consegue comprá-la sem

necessitar apresentar nenhuma identificação. Devido a essa falta de controle,

acabam por embarcar nos ônibus, sem nenhum impedimento, qualquer fugitivo da

cadeia ou da polícia, qualquer criminoso, ou seja, pessoas que oferecem risco à

sociedade, que deveriam estar presas, e não viajando tão facilmente por todo o

Estado.

É lamentável continuarmos colaborando com esse tipo de situação; se não fizermos

nada, os bandidos continuarão tendo essa facilidade de entrar e sair dos ônibus, sem

o mínimo de preocupação.

Este projeto beneficiará a população de todo o Estado, uma vez que visa a dificultar

a locomoção daqueles que são procurados ou foragidos da polícia, pois a partir do

momento em que for obrigatória a identificação e o cadastro de todos os passageiros,

integrado com os dados da Polícia Civil ou Militar, não haverá como os bandidos

conseguirem embarcar nos ônibus com tanta facilidade. Assim sendo, conto com o

apoio dos nobres colegas à aprovação deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Fábio

Avelar. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.239/2009, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 3.996/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Curvelo Esporte Clube por seus 71 anos de fundação. (-

À Comissão de Educação.)

Nº 3.997/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulada

manifestação de pesar pelo acidente ocorrido com o avião da Air France que

desapareceu em 31/5/2009, expressando também solidariedade às famílias das

vítimas. (- À Comissão de Transporte.)
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Nº 3.998/2009, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente do Ipsemg pedido de providências para a instalação de uma agência

desse Instituto em Ipatinga. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 3.999/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretária de Educação pedido de providências com vistas à liberação de recursos

para as obras de ampliação e reforma dos prédios da Escola Estadual Altair Andrade

Guimarães, do Povoado de Santa Luzia, no Município de São Sebastião do

Maranhão. (- À Comissão de Educação.)

Nº 4.000/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Defesa Social e ao Presidente do Tribunal de Justiça pedido de

providências para a implantação de Unidade de Reintegração Social da Associação

de Proteção e Assistência ao Condenado - Apac - em Uberlândia. (- À Comissão de

Segurança Pública.)

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Durval Ângelo e

outros.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Cultura, de

Assuntos Municipais, de Educação, de Administração Pública, de Meio Ambiente, do

Trabalho, de Turismo e de Sáude e do Deputado Elmiro Nascimento.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público presente, imprensa, público que nos assiste pela TV Assembleia, dirigia-me à

tribuna e escutei dos nobres colegas que eu voltaria à cantilena do Luz para Todos.

Então, somente para introduzir o assunto, gostaria de dizer que estamos

acompanhando o levantamento do quantitativo da demanda reprimida do Luz para

Todos. As projeções, segundo os dados já enviados pela Emater, apontam para 135

mil ligações, portanto bastante acima do que se vinha afirmando até então, que

seriam cerca de 100 mil ligações. Esse fato amplia a necessidade do nosso esforço

concentrado, da Assembleia, do governo do Estado, do governo federal e da Cemig,

para que aceleremos as negociações com vistas a um novo contrato.
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O Deputado Getúlio Neiva, da tribuna, já manifestou também disposição em

colaborar, intercedendo junto à Cemig pelo encaminhamento desse novo contrato.

Sabemos que enfrentaremos tempos difíceis, principalmente porque o que excede a

55 mil ligações do atual contrato são aquelas mais distantes e, portanto, mais

onerosas e que implicarão um volume maior de recursos dos parceiros do governo

federal, do governo do Estado e da própria Cemig.

Ontem mesmo, Srs. Deputados, estive no escritório regional da Cemig em

Paracatu, e a manifestação de descontentamento lá é muito grande, pois, se

observarmos a propaganda veiculada pelo governo do Estado em relação ao Luz

para Todos, a impressão que teremos é que o programa voltou para atender todo

mundo. No entanto, estamos longe de isso se ransformar em verdade. Para se ter

uma ideia, no Município de João Pinheiro, de 1.200 ligações previstas, já certificadas

para atendimento e enquadradas no Luz para Todos, serão atendidas, pura e

simplesmente, 120 ligações. No Município de Paracatu há 850 cadastros e 750

certificados prontos, enquadrados para serem atendidos. Serão atendidos 200. Esse

é o quadro. Contamos com o acompanhamento dos nossos colegas para fazerem

gestão e sensibilizarem a Cemig e o governo do Estado. Já estamos trabalhando com

o governo federal. Será realizada uma reunião, em Furnas, para tratar do programa

na área do Sudeste, nos próximos dias. Espero que consigamos organizar, Sr.

Presidente, uma comissão de Deputados interessados na execução do Luz para

Todos a fim de que levemos adiante as negociações e a contribuição efetiva desta

Casa para o programa.

Como é do conhecimento de todos, estamos em plena semana do meio ambiente.

Amanhã, dia 5, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. A partir de 1972, na Conferência

de Estocolmo das Nações Unidas, deliberou-se por essa data não para celebrar,

como às vezes se delibera nessas conferências, mas para efetivamente analisar,

investigar e monitorar a situação ambiental do planeta. Esse propósito foi renovado

em 1992, no Rio de Janeiro, na Eco 92, conferência das Nações Unidas, na qual

foram reforçadas e aprofundadas preocupações e eleitos alguns indicadores a serem

monitorados ao longo do tempo. Hoje é notória a urgência de se incorporar, de forma

definitiva, a dimensão ambiental em toda e qualquer questão que diz respeito à
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organização da nossa sociedade.

Sou adepto de uma corrente interpretativa que afirma a necessidade e a premência

de mudança civilizacional, sem o que não conseguiremos promover os ajustes e as

correções necessárias para equalizar a dimensão ambiental e compatibilizá-la -

considerando-se os desenvolvimentos econômico e social - com o que diz respeito à

qualidade de vida das pessoas. A expressão “desenvolvimento sustentável”, hoje tão

comum entre nós, precisa ser efetiva e plenamente conhecida e dominada por todos

os agentes públicos do Brasil e do mundo, os quais têm de perceber, acima de tudo,

que, além da dimensão ambiental que precisa ser computada, há o aspecto

metodológico. Isso, para nós, é muito caro, muito importante, porque somos de uma

tradição política que promove e valoriza a participação, que prioriza a organização

social e que eleva, como bandeira principal, nesse quadro da política contemporânea,

a radicalização da democracia. E a metodologia do desenvolvimento sustentável tem

de ser, para jazer jus e para honrar esse conceito, absolutamente participativa, além

de construtivista e construída coletivamente, com a participação ampla e legítima de

todos os segmentos sociais. Sem isso, não é possível classificar nenhum processo de

desenvolvimento sustentável. Portanto, esse conceito, ainda em construção e

provocando disputas, vai variar conforme o segmento que o enunciar, ou seja, se for

o empresariado, o desenvolvimento sustentável terá uma abordagem e uma versão;

se forem os movimentos sociais ou os movimentos populares, os movimentos

ambientais terão outra abordagem. Mas, se for o governo, por meio de suas diversas

políticas públicas, o conceito irá variar conforme a nuança, o perfil político ideológico

do governo em questão.

No Dia Nacional do Meio Ambiente, nobre Deputado Carlin Moura - que é um

batalhador pelas questões sociais e que compreende efetivamente o nosso sonho de

democracia, de cidadania e de justiça plena -, é fundamental a incorporação da

dimensão ambiental. Portanto, precisamos valorizar esse aspecto construtivista e

participativo da metodologia que promove os processos de desenvolvimento

sustentável, sejam eles locais ou regionais, porque é dessa maneira que vamos

alcançar a legitimidade e fazer com que os diversos atores se reconheçam nos

processos, nos planos, nas políticas e nos projetos que deverão sair dos fóruns em
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que essas questões são discutidas, debatidas e coletivamente construídas.

Deputado Carlin Moura, ainda precisamos compor uma frente junto com as demais

Assembleias do País para acompanharmos, de forma muito presente, o Congresso

Nacional, em suas várias propostas de flexibilização da legislação ambiental do

Brasil. Infelizmente, ao mesmo tempo em que a mídia, no Brasil e no mundo, dá

plena cobertura e enfatiza o agravamento dos problemas climáticos - e nós estamos

assistindo a isso, muito proximamente, em razão das enchentes e das devastações

no Nordeste do Brasil e das secas no Sul, além dos sérios problemas no Pantanal, da

ameaça sistemática sobre a Amazônia e da ameaça que vem avançando sobre o

principal bioma de Minas Gerais, o cerrado -, processos como o da revitalização da

Bacia do Rio São Francisco, lamentavelmente, andam em passos muito mais lentos

do que gostaríamos de ver. Além disso, existem propostas tramitando no Congresso

Nacional que visam, na contramão da história, a flexibilização da legislação

ambiental.

Minas Gerais é reconhecido como um Estado que não só possui uma excelente

legislação ambiental, mas também como aquele que efetivamente colaborou, por

meio de amplo processo de mobilização, de envolvimento da comunidade - e a

Assembleia de Minas já se notabilizou com isso - para a construção dessa boa

política ambiental e até contribuiu para o aprimoramento da legislação federal com

propostas que saíram dos debates desta Casa. Dessa forma, quando hoje se

pretendem diminuir as reservas legais - aliás, existem várias propostas com esse

objetivo tramitando no Congresso Nacional - por meio da incorporação das áreas de

preservação permanente no cômputo, no cálculo da reserva legal, sabemos que isso

é absolutamente incongruente com essa política de preservação e proteção ambiental

que visa à garantia da sustentabilidade planetária.

Estamos num quadrante da história da nossa civilização. Lembrando-me de

Guimarães Rosa, autor de “Grande Sertão: Veredas”, vou usar uma expressão bem

típica do interior do Brasil e do nosso sertão que é a palavra “encruzilhada”. A

humanidade efetivamente está diante de uma encruzilhada. É preciso tomar a direção

correta. Temos de optar por um reordenamento social com implicações muito

profundas na maneira de pensar e organizar a sociedade, por uma transformação
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paradigmática da cosmovisão que realinhe principalmente a maneira de produzir e de

consumir. Ou pelo outro caminho, aquele em que já estamos, o outro braço da

encruzilhada, que, infelizmente, é um caminho para o desastre, como se fôssemos

uma manada em debandada, em direção ao despenhadeiro.

Esperamos que a compreensão da dimensão ambiental esteja presente nas

discussões de políticas públicas, no Brasil e no mundo, da maneira mais consequente

possível, daqui para a frente, porque é urgente, é premente o reordenamento para

proteger essa dimensão. E que, a partir de amanhã, dia 5 de junho, Dia Nacional do

Meio Ambiente, concentremos esforços, ampliemos a consciência de atores os mais

diversos, sejam dos setores público e privado, sejam do terceiro setor, em todo o

planeta, para que rumemos em direção à cidadania planetária, que garanta

efetivamente uma qualidade de vida melhor para todos, de forma a desenvolvermos

dons e talentos que signifiquem efetivamente a oportunidade de crescer, de evoluir.

Se há algo que mereça a designação de humano, é efetivamente essa oportunidade

de evolução para todos. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Deputado José Henrique, Srs. Deputados,

telespectadores da TV Assembleia, público presente, inicio a minha participação,

minha manifestação desta tribuna, Sr. Presidente, saudando a Defensoria Pública do

Estado de Minas Gerais, na pessoa do Dr. Marcelo Tadeu de Oliveira, Corregedor-

Geral, aqui presente, e do Dr. Alcimar Viana. Esses Defensores nos vieram trazer o

“Manual de Atuação Funcional do Defensor Público” e um relatório de atividades da

Corregedoria-Geral da Defensoria Pública. Está aqui o relatório, com o Dr. Marcelo

Tadeu de Oliveira à frente da Corregedoria. A Defensoria é muito importante para a

democracia, para o nosso Estado, dá uma grande contribuição a Minas.

Os Defensores me informaram também que, no dia 15 de maio, num grande

encontro da Defensoria Pública, foi homenageado pelos Defensores e pela

Corregedoria-Geral da Defensoria Pública o Dr. Vicente de Paula, nosso querido Didi,

ex-jogador de futebol, um dos fundadores da Associação de Garantia do Atleta

Profissional - Agap -, advogado dedicado à causa do atleta profissional e Defensor

Público de carreira, já aposentado. É justa essa homenagem a esse grande servidor
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público.

Agradeço ao Dr. Marcelo Tadeu de Oliveira e ao Dr. Alcimar Viana essa deferência

de virem até a Assembleia trazer essa publicação e essa prestação de contas tão

importantes.

Em 2008, as Polícias Militar e Civil registraram 1.386 ocorrências de apreensão de

cocaína em Belo Horizonte. É impressionante: esse número representa um

crescimento de 59,6% em relação ao ano anterior, quando ocorreram 868

apreensões. A Polícia Federal apreendeu mais de 200kg de cocaína em 2008. É algo

estarrecedor. A cocaína é uma droga que normalmente entra no País pela Bolívia; ela

atua no sistema nervoso central provocando excitação, ansiedade, elevação da

pressão sanguínea, náusea, alucinações e dependência.

Ontem, ao realizarmos uma reunião da Comissão Especial da Execução das

Penas, o Subsecretário de Políticas Antidrogas da Secretaria de Estado de Esporte e

Juventude, Dr. Cloves Benevides, afirmou que as crianças brasileiras estão tendo o

primeiro contato com essa droga aos 9 ou 10 anos de idade. Além da cocaína, há o

“crack”, que é o restolho ou o lixo da cocaína misturado a solventes, uma droga

impressionante, que em poucos segundos atua no cérebro, no sistema nervoso, e já

na segunda utilização vicia uma pessoa, provocando efeitos devastadores em seu

organismo. Estamos vivenciando dias decisivos no que se refere à vida de milhões de

crianças e adolescentes que têm sido ou serão assediados por traficantes para serem

entregadores de drogas em troca de R$900,00 por mês. Não há comparação entre

um ganho como esse e o que se oferece por estágios, aprendizagem e primeiro

emprego. É uma disputa terrível que se trava hoje entre o que se paga a um

adolescente aprendiz, por um estágio ou pelo primeiro emprego e o que se paga

pelos traficantes, no valor, repito, de R$900,00. Os números mostram que estamos

perdendo essa luta. A cada vez que eles são divulgados nos espantamos com seu

crescimento, mas as reações são sempre tímidas e insuficientes para evitar que

essas crianças se envolvam com o tráfico e se tornem dependentes, tornando-se os

infratores e criminosos que irão abarrotar, cada vez mais, as nossas penitenciárias.

Os números são estarrecedores. Há em Minas, atualmente, 46 mil pessoas presas, a

grande maioria com envolvimento no tráfico de drogas; e a perspectiva é que, em
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2011, haja no sistema penitenciário do Estado de Minas Gerais 72 mil pessoas

presas. É algo impressionante.

Até quando vamos trabalhar nas consequências? Até quando continuaremos a

construir penitenciárias? Até quando iremos fazer crescer e armar as forças de

repressão? Qual é a nossa dívida social para com tantas vidas perdidas por se

envolverem com as drogas? Em Belo Horizonte, dos crimes cometidos por

adolescentes em conflito com a lei, menos de 1% representa homicídio, tentativa de

homicídio, latrocínio, estupro ou assalto, ao passo que 24% estão relacionados com o

porte de drogas e 25% com o tráfico.

Estamos perdendo essa batalha: enquanto um adolescente tratado em unidade

terapêutica custa R$700,00 por mês, aquele que se envolve com o crime e sofre uma

medida socioeducativa de privação de liberdade custará R$4.500,00 por mês, pago

pela sociedade de Minas Gerais. E, muito provavelmente, ele passará para o sistema

penitenciário do Estado de Minas Gerais, cujo custo será de R$2.300,00 por mês,

enquanto uma criança ou adolescente que estudam na rede pública do Estado

custam, por ano, R$1.300,00. Até quando vamos investir nas consequências? Até

quando deixaremos para investir somente depois que a porta foi arrombada? Não é o

que queremos. Essa conta não pode ser feita considerando-se, apenas, os números

das finanças. As vidas são muito mais preciosas que o dinheiro, no entanto

caminhamos para uma catástrofe social. Caminhamos para o fim de uma civilização.

O número de encarcerados cresce sete vezes mais em relação ao crescimento da

população brasileira. Apesar de ser mais barato, não estamos investindo na

assistência às nossas crianças na proporção que a sociedade precisa e merece.

Recentemente, uni-me a vários ex-atletas, a vários atletas em atividade e aos

Presidentes do Atlético e Cruzeiro na luta para que a Prefeitura de Belo Horizonte não

encerrasse um projeto que atende 8.000 crianças nas comunidades do Município.

Nesse projeto, ex-jogadores de futebol dão treinamento a crianças. A ideia era acabar

com o programa, mas, graças a Deus, houve uma mudança de pensamento e ele

continuará, senão 8.000 crianças iriam tornar-se presas fáceis para os traficantes.

Ouçam as palavras de um traficante preso em Betim: “O futebol é a única atividade

que faz com que os meninos deixem de entregar as minhas drogas.”
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O investimento das autoridades deve ser feito nas comunidades. É preciso criar

atração para crianças e adolescentes no local onde moram, pois não adianta fazer

um parque esportivo, tirar a criança da sua comunidade e levá-la para outros lugares.

Temos de pensar em um campo de futebol, numa quadra, numa piscina. Que sonho

uma criança de comunidade carente tem de ter uma piscina! É impossível pensar

nisso? Foram retiradas as nascentes para as crianças carentes, a água que é tão

importante para a saúde e para o desenvolvimento de uma criança. Se ela quiser ir

para a piscina, tem de pagar, mas não tem dinheiro. Então, o investimento deve ser

feito na comunidade. É ali que deve ser construído o parque esportivo para as nossas

crianças, próximo aos amigos, à família, à igreja e à escola. Enfim, é necessário

pensarmos na escola de tempo integral, ou, se não for possível, na escola de tempo

integral em contraturno, com uma jornada ampliada. Assim, em uma parte do dia, a

criança ou adolescente ficaria na escola e, na outra, participaria de um projeto

esportivo, cultural, artístico ou musical. É isso que deve ser feito. Não é possível que

a sociedade de Minas Gerais continue pagando essa conta altíssima de encarcerar

adolescentes e jovens, perdendo nossas crianças e adolescentes como estamos

perdendo. Esta Assembleia Legislativa e seus Deputados dão uma grande

oportunidade para as comunidades com a Lei de Incentivo ao Esporte, que, entre

diversas possibilidades, permite a qualquer Prefeitura e a qualquer instituição de

utilidade pública desenvolver um trabalho social por meio do esporte, contribuindo,

assim, para a cidadania dos milhões de brasileiros que se encontram em situação

social de risco.

Encontra-se no “site” da Assembleia - www.almg.gov.br - uma cartilha eletrônica

sobre como utilizar a Lei de Incentivo ao Esporte, no “link” Serviços e Publicações.

Qualquer Prefeitura ou entidade que seja de utilidade pública pode lançar mão desse

recurso. Temos de aproveitar o momento em que Belo Horizonte, Minas Gerais, o

Brasil foi escolhido para sediar a Copa do Mundo de 2014, para avançarmos, de

forma determinada, no enfrentamento desse problema, pelo importante apelo

esportivo. Sabemos que a nossa população não terá acesso a essa Copa do Mundo,

pois os ingressos serão muito caros, mas a presença das grandes seleções mundiais

aqui é um apelo importante. O início dos atletas da seleção brasileira é no campinho
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de futebol ou na quadra esportiva da escola. Como isso acontecerá se muitas das

nossas escolas não têm sequer um espaço esportivo e muitas das nossas

comunidades não têm mais o campo de futebol amador?

A Copa do Mundo nos dá oportunidade pelo seu apelo esportivo, mas também pela

necessidade de oferecermos uma cidade mais segura aos turistas e aos moradores.

Essa segurança não pode apenas ser consequência da eficiência das polícias. Por

mais eficientes que sejam, com número grande de efetivos, equipadas e armadas, as

polícias não darão conta, principalmente pela existência de pessoas que precisam

buscar sua fonte de renda na venda de drogas. A Assembleia de Minas tem dado

uma grande contribuição, e precisamos de uma grande união para oferecer um

grande atrativo, uma escola prazerosa para nossas crianças e adolescentes, senão

não venceremos essa disputa contra as drogas, que avançam fortemente na nossa

sociedade. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Tenente Lúcio.

O Deputado Tenente Lúcio - Sr. Presidente, Deputado José Henrique, Srs.

Deputados, público presente. Cumprimento toda Minas Gerais e parabenizo pelo

pronunciamento o Deputado João Leite, ex-atleta e homem que apoia realmente os

jovens atletas do nosso Estado.

Deputado João Leite, temos algo em comum. V. Exa. foi Secretário de Esportes em

Belo Horizonte, e fui Secretário de Esportes em minha cidade, Uberlândia, por dois

mandatos consecutivos. Eleito Vereador, fui licenciado para ocupar a Secretaria

Municipal de Esportes nos governos do Paulo Ferolla da Silva e do Virgílio Galassi.

Em Uberlândia existe um grande potencial esportivo, com 11 centros poliesportivos -

tive a honra de construir 3 - e o Complexo Parque do Sabiá. Iniciamos as nossas

escolinhas de esportes e, no final do nosso mandato, ultrapassamos a barreira dos 10

mil alunos nos centros poliesportivos, no Complexo Parque do Sabiá e no Uberlândia

Tênis Clube, em várias modalidades, tanto no futebol como no atletismo. Como atleta,

tive a honra, quando aluno e Tenente, de participar de várias competições no Exército

brasileiro.

Gostaria de destacar um grande amigo que se encontra hoje na nossa assessoria,

o Cel. Teotônio. Na verdade, foi para Uberlândia como Tenente-Capitão, regressou
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como Coronel e comandou o nosso glorioso 36º Batalhão de Infantaria Motorizado,

além de ter sido fundador do Clube de Corredores de Rua de Uberlândia - Corube.

Os nossos alunos estavam em todas as modalidades esportivas, como caratê, judô,

capoeira, natação, assim como senhoras na hidroginástica. Sempre mostramos que o

caminho das drogas só nos leva a coisas ruins: cadeia, caixão ou delinquência.

Tivemos muito êxito em nossas ações. No primeiro mandato como Secretário

Municipal de Esportes em Uberlândia, conseguimos um fato inédito. Enviamos dois

atletas para disputarem dois campeonatos mundiais de natação, na Grécia e em

Portugal: João Lucas Okonel e Denis Garcia, dois jovens de apenas 16 anos. Depois

fizemos de um garoto de 16 anos um campeão mundial de caratê. Realmente tivemos

grande satisfação em mostrar para o Brasil e o mundo que quem quer trabalhar e

trabalha obtém excelentes resultados.

Por outro lado, estamos vendo a cada dia o aumento do número de clínicas de

recuperação de drogados, destinadas principalmente a crianças, adolescentes e

jovens.

Quero publicamente falar do trabalho maravilhoso desenvolvido pela Vereadora

Jerônima Carlesso, Presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, junto a

todas as clínicas de recuperação de Uberlândia - aliás, recuperação de pessoas

portadoras de necessidades e principalmente de dependentes químicos. Quero

destacar o trabalho que os Pastores Renato e Zezé, da Peniel, desenvolvem no CER.

Na Assembleia de Deus temos uma clínica de recuperação muito boa e importante

para Uberlândia, que é a Fundação Filadélfia, e, principalmente, o Grupo Sarae.

Gostaria de cumprimentar todas essas pessoas que ajudam o poder público

municipal a defender os jovens.

Por outro lado, infelizmente precisamos das nossas polícias militar e civil. O ideal

seria que não precisássemos de polícia, que vivêssemos em harmonia, sem

assaltantes, sem pessoas que matam e roubam. Felizmente, temos em Minas Gerais

as melhores polícias militar e civil do Brasil.

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Tenente Lúcio, gostaria de

comentar a sua manifestação relativa ao parque esportivo de Uberlândia. Realmente,

temos de reconhecer que dificilmente outras cidades de Minas Gerais possuem um
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parque esportivo como o de Uberlândia. V. Exa. está de parabéns, pois foi um dos

gestores que o construiu. Impressionou-me especialmente conhecer a estrutura do

futebol amador com campos gramados. Nem na Capital temos isso. Em Belo

Horizonte os campos ainda são de terra. Há um projeto desta Assembleia que está no

PPAG, o Programa Campos Verdes, cujo objetivo é gramar e arborizar esses campos

de futebol amador para dar mais conforto à população carente que mora em torno

deles e a quem assiste aos jogos. A nossa cidade de Uberlândia é um exemplo. O

seu parque esportivo dá uma grande oportunidade às crianças e aos jovens de se

tornarem atletas.

V. Exa., como administrador desse parque esportivo e criador de vários espaços,

está de parabéns, pois são exemplos para Belo Horizonte e para o nosso Estado.

Muito obrigado e parabéns pela manifestação.

O Deputado Tenente Lúcio - Agradeço ao Deputado João Leite, que, quando

éramos Secretários de Esporte, deu-nos a honra de fazer uma visita à Uberlândia,

acompanhado do seu companheiro Piazza, nosso campeão mundial. Por falar em

campeão mundial, já me reclamaram não ter dito aqui o nome do nosso atleta Diogo

Tavares, campeão mundial de caratê, hoje professor. Diogo, receba os nossos

cumprimentos e agradecimentos. Quando recebemos a notícia da sua vitória, seu pai,

que o acompanhava, estava emocionado, e eu também, porque fomos nós quem

conseguimos o patrocínio para o Diogo disputar o campeonato mundial. Infelizmente,

em nosso País, ainda é desta forma: temos de correr atrás de patrocinadores, pois o

nosso governo não enxergou a necessidade de patrocinar os nossos atletas.

Somente algumas modalidades de muito destaque, como as Seleções Brasileiras de

Voleibol, de Basquetebol ou, até mesmo, de Futebol, têm realmente o patrocínio,

gastando-se muito dinheiro com os atletas.

Mudando de assunto. Quero cumprimentar a cidade de Tupaciguara, todos os seus

moradores e o Prefeito Alexandre Berquó pelos 97 anos que a cidade completou na

segunda-feira, 1º de junho. É uma cidade que tende a crescer ainda muito, tem um

polo turístico, e o Sr. Alexandre Berquó, homem empreendedor, elegeu-se, pela

segunda vez, Prefeito da cidade. Houve um intervalo, e agora assumiu novamente a

Prefeitura para continuar fazendo um trabalho extraordinário. Cumprimento também o
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Prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão, que ontem nos recebeu na cidade.

Acompanhamos a Secretária de Turismo Érica Drumond e fomos recebidos no

aeroporto pelo Secretário de Turismo de Uberlândia, Dilsson Dalpiaz, pela Vereadora

Jerônima Carlesso e pelo Vereador William Alvorada, que também fazem um trabalho

digno em Uberlândia. Faço esse comentário porque a nossa preocupação, ao levar a

Secretária Érica Drumond, é que Uberlândia seja uma subsede ou uma sede para

abrigar uma seleção na Copa do Mundo. Uberlândia tem potencial tanto na área

esportiva quanto na área de segurança pública e é privilegiada por receber mais

viaturas, mais contigentes da Polícia Militar. A cidade é equipada com 70 câmeras de

videomonitoramento. Aproveito para cumprimentar o Cel. Crovato, que é Comandante

da 9ª Região que abriga o 17º e do 32º Batalhões da Polícia Militar e que está

fazendo um trabalho extraordinário tanto em Uberlândia quanto na região periférica,

nas cidades vizinhas. Parabenizo-o, juntamente com os Comandantes do 17º e do

32º Batalhões. Cumprimento ainda o Dr. Gilmar, meu colega do Exército,

Superintendente da Polícia Civil; o Dr. Samuel, Delegado Regional; e os 16

Delegados que temos em Uberlândia, número muito aquem, pois, em 2002, tínhamos

23, e, em 2009, apenas 16 fazem de tudo para prestar um bom serviço. Todos eles

estão fazendo plantão, chegando a realizar de 8 a 10 flagrantes diários, passando a

noite acordados. Já conversei com Dr. Marco Antônio Monteiro, que nos garantiu que,

tão logo se inicie ou conclua o curso de Delegado, ou, no decorrer do curso, vai

enviar entre cinco a nove Delegados à nossa cidade, para que a população seja mais

bem-atendida.

O setor de saúde de Uberlândia, em comparação com outras cidades de Minas

Gerais e até mesmo do Brasil, é privilegiado com as UAIs e com o hospital municipal

que deverá ser inaugurado ainda este ano para que possamos realmente receber

uma seleção, que poderá ser dos continentes africano ou asiático, das Américas, de

qualquer lugar do mundo. Uberlândia tem potencial para isso. Na Comissão de

Turismo, que tenho a honra de presidir, já falei sobre isso.

Eu, a Secretária Érika Drummond, a Vereadora Jerônima Carlesso, o Vereador

William Alvorada e o Magoo, Secretário de Comunicação da Prefeitura de Uberlândia,

em visita ontem ao gabinete do Prefeito, dissemos a este que precisamos de todos os
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dados de Uberlândia. Já saímos de lá com o livro e um CD de Uberlândia para

mostrarmos em nossa Comissão para o Brasil e para o mundo - a Secretária Érika

Drummond também fará isso por meio de sua Secretaria - que Uberlândia tem

potencial. O Dr. Jeová, Prefeito de Araxá, que também estava presente nessa

reunião, também se interessou muito ao pleitear que Araxá, cidade turística, com o

total apoio desta Casa, tenho certeza disso - aliás o seu aeroporto foi reinaugurado -

também receba uma das seleções que disputarão a Copa do Mundo. Com isso, o que

a cidade e a região ganham? Vêm jornalistas de outros países, torcedores

acompanhando o seu time; deixarão divisas, dinheiro, recursos, em lanchonetes,

restaurantes e hotéis da cidade. Isso é de fundamental importância.

Portanto, Sr. Presidente, a Comissão de Turismo receberá daqui a alguns dias a

Secretária, Prefeitos, Secretários Municipais de Turismo que queiram pleitear que sua

cidade seja privilegiada e receba uma das seleções que disputarão a Copa do Mundo

aqui no Brasil. Qualquer seleção que vier para qualquer uma dessas cidades, tomara

que não seja vencedora, pois o Brasil não pode perder, principalmente dentro de

casa. Nós, que somos amantes dos esportes de qualquer modalidade, quando se fala

em futebol e na camisa canarinho, ficamos apaixonados. Vamos torcer muito para

que o Brasil, mais uma vez, consiga ganhar esse campeonato, para a glória de todos.

Para terminar, quero agradecer a participação que tivemos hoje da Associação dos

Aposentados de Belo Horizonte, com a presença dos Srs. Antônio Ferreira da Silva,

Paulo Antônio Bossi e Dilermando Magno Amaral Coelho. Num próximo

pronunciamento, falaremos sobre a insatisfação que estão tendo com o projeto que

poderia estar beneficiando os aposentados, mas que está tomando um caminho

distorcido no Congresso Nacional. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

público presente. Quero aproveitar para registrar a presença em nossa galeria dos

Vereadores de Minas Novas João Dutra, Neir, José Maria, Presidente da Câmara de

Minas Novas, e Telcinho, Presidente da Câmara Municipal da nossa querida

Januária, a Princesa do Norte de Minas Gerais.

Sr. Presidente, entre vários assuntos que me trazem hoje a esta tribuna, registro
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primeiramente um fato muito importante que aconteceu hoje nesta Casa: as

Bancadas do PMDB, do PT e do PCdoB reuniram-se no 23º andar do Edifício

Tiradentes, durante almoço com o ex-Prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel,

pré-candidato ao governo de Minas Gerais. As nossas bancadas, que já vinham

conversando há alguns dias, resolveram convidar para esse almoço o ex-Prefeito

Pimentel, que gentilmente atendeu ao nosso convite e veio bater um papo conosco,

discutir política, discutir a sucessão no Estado. Essa sinalização também será

estendida a outros nomes que estão na disputa, como os Ministros Patrus Ananias e

Hélio Costa, que, na próxima semana, também almoçará conosco nesta Casa. Isso

demonstra o nosso entrosamento. Estivemos juntos nas eleições de 2006.

Este é o sentimento maior das Bancadas do PT, do PCdoB e do PMDB nesta Casa:

o de caminharmos juntos rumo às eleições de 2010, com os nomes que aparecem

nas pesquisas: o Ministro Hélio Costa, o Ministro Patrus Ananias e o Fernando

Pimentel. Se Deus quiser, um deles será o nosso próximo Governador.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte)* - Deputado Paulo Guedes, Presidente José

Henrique, mais importante que a reunião foi o amadurecimento que pudemos

observar. Minas Gerais parou de discutir política há muito tempo. Tivemos a

oportunidade hoje, Presidente, de conversar sobre a política do passado, do presente

e do futuro.

O Prefeito Pimentel deixou bem claro o seu posicionamento, o que nos alegrou

muito. Houve amadurecimento de uma proposta de discussão política de acordo com

um programa que será feito pelos dois partidos, PMDB e PT, até porque o PMDB tem

sido um parceiro de primeira hora do Presidente Lula. Quando ele enfrentou o

primeiro problema no seu governo, o mensalão, foi o PMDB que lhe deu sustentação

para que aquela turbulência passasse, e o Presidente Lula tivesse tranquilidade para

governar. Isso faz parte da história do PMDB e do PT. Temos problemas? É lógico

que temos. Temos interesses pessoais? É claro que alguns têm, principalmente na

cúpula nacional. Mas o PMDB tem sido um partido importante, até porque enfrentou,

junto com o PT, a redemocratização deste país. Estiveram juntos nas fileiras, lutando

pela liberdade.

Deputado Paulo Guedes, essa discussão foi importante porque senti nela um
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amadurecimento. Com essa reunião, não queremos dizer que estamos tomando

posição a favor do Hélio Costa, do Pimentel ou do Patrus Ananias. Estamos

discutindo propostas políticas para que, ao final deste ano ou no início do ano que

vem, possamos definir um programa de governo e um programa de candidatura.

Temos uma vaga para Vice-Presidente da República, Governador, Vice-Governador e

Senado. Dá para fazermos um grande acordo para as eleições de 2010. Mas, fora

acordo, fora qualquer caminhada juntos, Deputado Carlin Moura, o que importa é o

amadurecimento da discussão política. Não podemos ficar à mercê de parte da

imprensa ou do Governador, que quer determinar para que lado o partido terá de

seguir, sem que haja discussão. Não se conversa política no Palácio da Liberdade.

Lá, impõe-se política, o que é um pouco diferente. A reunião de hoje foi um

amadurecimento. Discutir o que acontecerá lá na frente é outra história. O que não

podemos permitir são essas imposições que vêm de cima para baixo e que temos de

acatar.

V. Exa., que foi um dos coordenadores do encontro, está de parabéns, assim como

o Deputado Vanderlei Miranda, do PMDB. Estamos marcando uma nova era para

discutir política, falar de política, o que, infelizmente, foi abolido de Minas Gerais.

O Deputado Paulo Guedes* - Muito obrigado, Deputado Antônio Júlio. Concedo

também aparte ao nosso caro companheiro Deputado Carlin Moura, do PCdoB, que

esteve conosco no almoço em que esteve presente o Fernando Pimentel.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Nobre Deputado Paulo Guedes, estamos

dando início hoje a uma fase muito promissora da política mineira. A iniciativa da

Bancada do PMDB, juntamente com as do PT e do PCdoB, de convidar o ex-Prefeito

de Belo Horizonte Fernando Pimentel para um almoço, tem o objetivo de mostrar que

em Minas Gerais hoje existem grandes probabilidades de construir um projeto político

maior e melhor do que o que está em curso em Minas Gerais, espelhando-se na

experiência nacional, na experiência do governo do Presidente Lula, que tem feito um

governo de coalizão nacional, um governo de amplitude, trazendo grande progresso

para o povo e para os trabalhadores.

Na verdade, esse almoço de hoje mostra que Minas precisa, neste momento,

discutir um projeto de desenvolvimento econômico com inclusão social que tenha
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como centro a unidade dos partidos que fazem parte da base de sustentação do

governo do Presidente Lula. A visita do ex-Prefeito Fernando Pimentel foi muito

proveitosa. Teremos oportunidade de continuar esse debate com o Senador Hélio

Costa e com o Ministro Patrus Ananias. Fica claro hoje que a base de sustentação do

governo Lula em Minas está unida - PMDB, PT, PCdoB. Estamos todos unidos em

prol da continuação do projeto nacional que está em curso, esperando que o governo

continue aplicando as políticas do Presidente Lula, um governo que provavelmente

terá a Ministra Dilma Rousseff à frente, dando seguimento aos trabalhos do

Presidente Lula; um governo que vai colocar Minas Gerais num novo patamar: o da

unidade, da transformação e da inclusão social. Estão de parabéns o ex-Prefeito

Pimentel, as Bancadas do PMDB, do PT e do PCdoB. Muito obrigado.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Serei muito breve por causa do tempo de

V. Exa. Realmente, foi uma grande alegria ver as Bancadas do PMDB e do PT

reunidas, acabando-se com essa picuinha de alguns setores da imprensa, que tentam

explorar nos jornais uma situação que não corresponde à realidade, porque o que

vemos é a unidade. Temos os três melhores nomes. Esse é um ótimo problema.

Temos o nome do Ministro Hélio Costa, o do Ministro Patrus Ananias e o do ex-

Prefeito Fernando Pimentel, considerado um dos melhores Prefeitos do mundo, o

melhor Prefeito da América Latina. Com essa união, tenho certeza absoluta de que a

conjuntura necessária, que é o grupo de sustentação, a base do governo Lula tem

todas as possibilidades de êxito e vitória. Fiquei extremamente feliz com essa

reunião, que terá continuação. Posteriormente teremos uma reunião da bancada com

os Prefeitos, com o Patrus, com o Ministro Hélio Costa. Realmente, estamos no rumo

certo. Muito obrigado.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Nobre companheiro Deputado Paulo

Guedes, concordo com tudo o que já foi dito e complemento dizendo que aconteceu o

que se poderia chamar de uma reunião importante e histórica, que mostrou, acima de

tudo, o sentimento das Bancadas do PMDB, do PT e do PCdoB, que é o de que

devemos caminhar juntos na sucessão de 2010.

Por que essa reunião foi importante? Porque foi a reunião de uma coligação

vitoriosa na eleição passada, uma coligação que deu certo e, ao mesmo tempo, a
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reunião de partidos que compõem a base do governo Lula, que permite ao governo

Lula fazer o que faz e ter hoje 70% de aprovação da população.

Acredito que foi dado um passo importantíssimo na reunião de hoje, pois tivemos

um encontro amigo e fraterno, em que não se elevou nenhum nome. Estava clara ali

a intenção de todos de, juntos, construir um projeto. Diria mais: estava clara a

intenção de continuar a construção desse projeto, naturalmente, confirmando, se

Deus quiser, o nome da Ministra Dilma Rousseff para disputar a Presidência. Sem

dúvida alguma, será a continuação do exitoso governo do Presidente Lula. Portanto,

parabéns a V. Exa., que foi o articulador desse evento junto ao ex-Prefeito Fernando

Pimentel. Estamos todos de parabéns, pois a democracia nos permitiu dar esse

grande passo. Como disse o Deputado Carlin, de certa forma acaba-se um pouco

com as especulações que estão por aí, na imprensa. Muitas vezes, quando lemos

sobre o assunto, ficamos sem entender a notícia, uma vez que não participamos do

fato que a gerou. Fica bem claro que essas bancadas estão dispostas a caminhar

juntas e a dar a sua contribuição para que o País, e em especial o Estado de Minas

Gerais, mais uma vez, saia ganhando. Muito obrigado.

O Deputado Carlos Gomes (em aparte)* - Deputado Paulo Guedes, muito obrigado

por esse aparte. Quero dizer que as Bancadas do PT, do PMDB e do PCdoB

consideram um grande avanço esse encontro que realizamos hoje, rumo a 2010. É

muito importante ressaltar que no PT temos dois grandes nomes: o ex-Prefeito

Fernando Pimentel e o Ministro Patrus Ananias. Podemos ter a certeza de que a base

aliada do Presidente Lula, que vem transformando este país, tem hoje três grandes

nomes: o ex-Prefeito Fernando Pimentel e os Ministros Patrus Ananias e Hélio Costa.

As três bancadas prosseguirão conversando, na próxima semana, mostrando que há

união, que estão preparadas para esses encontros, para essa discussão. Na semana

que vem, nos encontraremos com o Ministro Patrus Ananias e, na semana seguinte,

com o Ministro Hélio Costa, para fazermos uma boa discussão, de alto nível, para

mostrar que estamos unidos, pensando no melhor para Minas Gerais em 2010. Muito

obrigado.

O Deputado Paulo Guedes* - Muito obrigado, Deputado Carlos Gomes. Os vários

apartes ao meu pronunciamento simbolizam muito bem, mais do que nunca, a nossa
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união e a nossa vontade de caminharmos juntos, rumo a 2010.

Trago um outro assunto à tribuna. Quero fazer aqui um ato de desagravo à Prefeita

da cidade de Claro dos Poções, a minha querida amiga Dorinha, em razão das

últimas notícias publicadas nos jornais do Estado de Minas Gerais, como o “Hoje em

Dia”, e nos jornais de Montes Claros. São notícias plantadas com maldade. Quero

dizer que a notícia plantada nos jornais dizendo que ela colocou os servidores de

castigo é uma grande inverdade. Isso é, acima de tudo, uma falta de respeito com

uma pessoa que sempre se pautou, na sua vida pública, pela honestidade, pelo apoio

a todas as nossas lutas, aos servidores, até porque ela é servidora pública estadual.

Ela sempre defendeu os servidores públicos não só no Estado mas também e

principalmente nos Municípios.

O que aconteceu de fato em Claro dos Poções foi uma maldade de quem perde

eleição, de quem não aceita o resultado das urnas. A Prefeita Dorinha é uma

professora que não tinha dinheiro, mas que, com trabalho, honestidade e dignidade,

fez uma campanha limpa, e todos se uniram contra ela.

Quando falo todos, refiro-me ao poder público do Estado, com o aparato da Polícia

Militar. Houve também perseguição de um Tenente, que chegou a ameaçar a nossa

candidata. Aliás, ele me expulsou da cidade num dia em que fui participar de um

evento da nossa Prefeita Dorinha. Tudo isso está ocorrendo porque essas pessoas

não aceitam o resultado das urnas e ficam veiculando esse tipo de inverdade. O ex-

Prefeito derrotado nas urnas lançou mão da maldade. Inventou um concurso de

última hora e, depois que perdeu a eleição, nomeou vários funcionários. Acontece de

haver três serventes para cada sala de aula. Justamente num momento em que o

País e o mundo vivem uma crise e as Prefeituras estão perdendo mais de 30% de

sua arrecadação, a Prefeita Dorinha assume o Município fragilizado, endividado e

ingovernável, onde quebraram, sucatearam e venderam as máquinas. Além disso,

também venderam ônibus, retiraram motores de carros, arrancaram pneus, enfim,

sucatearam toda a máquina pública. Como se não bastasse, ainda fizeram a maldade

de contratar, por meio de um concurso realizado na última hora, vários servidores, a

fim de deixar Claro dos Poções ingovernável.

Tenha certeza, minha Prefeita Dorinha, de que a verdade está acima de tudo.



____________________________________________________________________________
384

Confiamos plenamente na sua capacidade, na sua força de mulher guerreira e

corajosa, que está transformando a cidade. Mesmo com dificuldades, já está

implementando um ritmo novo de governar, reformando as estradas e arrumando a

cidade. Dorinha, é isso que está incomodando essa Oposição, que saiu desnorteada

com a derrota que sofreu nas urnas no ano passado.

Agradeço ao Presidente a oportunidade. Havia outros assuntos para discutir, mas,

em função dos apartes dos companheiros, não tive a oportunidade de expressar-me.

Entendo isso. Voltarei a falar em outro expediente. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Gomes.

O Deputado Carlos Gomes* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

telespectadores da TV Assembleia, faço uso da palavra para dar testemunho de um

belo exemplo de atividade municipal de que participei no dia 28 de maio: a abertura

do Festival da Vida, na belíssima cidade de Mariana.

Mariana, primeira Capital de Minas Gerais, situada a 108km de Belo Horizonte, é a

guardiã de um rico patrimônio cultural barroco, material e imaterial. Destaca-se entre

as cidades de sua época, além do brilhantismo da riqueza cultural, pela sua gente,

capaz de zelar por todo esse patrimônio e de compartilhar democraticamente toda

essa sabedoria para que as gerações futuras dela se apropriem. Quero, de público,

parabenizar cidadãos de Mariana e, ao mesmo tempo, agradecer ao Prefeito Roque

Camêllo, a sua equipe de governo, aos organizadores, aos patrocinadores e a toda a

população marianense o evento e a acolhida carinhosa que tive naquela

oportunidade. A todos vocês meus parabéns e meu muito obrigado pelo carinho e

pela acolhida.

Prezados Deputados, senhoras e senhores, o Festival da Vida, em sua 6ª edição,

foi realizado entre os dias 28 e 31 de maio e teve como tema a segurança pública. A

abertura foi realizada com um grande “show” de Paulinho Pedra Azul e Tunai. O

Paulinho é de Pedra Azul e o Tunai é de nossa querida Ponte Nova. A programação

contou com vários espetáculos de dança e teatro, concertos, recitais, exposições de

artes plásticas, artesanato e fotografias e lançamento de livros. Essa iniciativa de

discutir temas relevantes para o Município, articulada com atividades culturais, atrai
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nossa juventude, além de ser uma boa opção de lazer para todos os cidadãos

marianenses. Por isso, mais uma vez, dou os parabéns ao Prefeito Roque Camêllo, a

toda sua equipe e aos patrocinadores que ajudaram no Festival.

Mas, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, cidadãos de Minas Gerais,

quero tocar em outro assunto muito importante que tem sido abordado com

preocupação pela população de Mariana: o processo que corre contra o Prefeito

Roque Camêllo.

O Prefeito Roque Camêllo, oriundo de uma família pobre e com vários irmãos,

passou por muitas dificuldades com a sua família. Começou a vida como engraxate e

foi aluno do Seminário de Mariana. Sua formação humanista levou-o a exercer o

magistério em Belo Horizonte, cursou Direito e Letras na UFMG e estudou como

bolsista na Universidade de Harvard, nos EUA.

Mesmo como empresário e advogado, nunca deixou de atuar em sua terra natal. É

ainda o Diretor Executivo da Fundação Cultural e Educacional da Arquidiocese de

Mariana, que congrega 79 Municípios. Mesmo tendo sido eleito legitimamente em

Mariana, com 13.938 votos válidos, numa coligação de 10 partidos, incluindo o PT, as

forças derrotadas nas eleições pelo voto popular insistem em questionar o resultado

eleitoral com ações judiciais. 0 comportamento do Prefeito Roque Camêllo durante o

processo eleitoral foi absolutamente correto, de modo que suspeitar de suas ações,

sua campanha e seu comportamento é, no mínimo, muito injusto.

Solidarizo-me com o Prefeito Roque, com todos os partidos da coligação que

democraticamente o elegeram e com os companheiros e companheiras do PT do

Município de Mariana. Confiamos nos Ministros do TSE, quanto ao julgamento do

caso eleitoral de Mariana, para que o nosso Prefeito Roque Camêllo continue

governando aquele Município e tenha paz para fazer um governo voltado para o bem

dos marianenses, a fim de que estes possam viver com mais dignidade e melhor

qualidade de vida. Estou entre aqueles que torcem para que o Prefeito Roque e a

população de Mariana tenham uma democrática e justa vitória nesse processo e

reafirmo que Mariana pode contar comigo. Um grande abraço ao Prefeito Roque

Camêllo, a toda a sua equipe de governo e à população de Mariana.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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* - 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.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Cultura - aprovação, na 11ª Reunião Ordinária, em

3/6/2009, dos Projetos de Lei nºs 2.559/2008, 3.220 e 3.274/2009, do Deputado

Wander Borges, 3.275/2009, do Deputado Carlos Gomes, 3.278/2009, do Deputado

Gilberto Abramo, e 3.315/2009, do Deputado Tenente Lúcio, e dos Requerimentos

nºs 3.898/2009, do Deputado Eros Biondini, 3.907 e 3.908/2009, do Deputado

Wander Borges, e 3.923/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Assuntos

Municipais - aprovação, na 13ª Reunião Ordinária, em 3/6/2009, do Projeto de Lei nº

3.292/2009, do Deputado Alberto Pinto Coelho, e dos Requerimentos nºs 3.896/2009,

do Deputado Chico Uejo, 3.900 a 3.904/2009, do Deputado Neider Moreira,

3.919/2009, da Deputada Ana Maria Resende, e 3.935 a 3.937/2009, da Comissão de

Direitos Humanos; de Educação - aprovação, na 12ª Reunião Ordinária, em 3/6/2009,

dos Projetos de Lei nºs 3.289/2009, do Deputado Alberto Pinto Coelho, 3.326/2009,

do Deputado Sargento Rodrigues, e 3.261/2009, do Deputado Hely Tarqüínio, e dos

Requerimentos nºs 3.876/2009, da Deputada Gláucia Brandão, 3.875/2009, do

Deputado Célio Moreira, e 3.905 e 3.925/2009, do Deputado Wander Borges; de

Administração Pública - aprovação, na 11ª Reunião Ordinária, em 3/6/2009, dos

Requerimentos nºs 3.850 e 3.869/2009, da Comissão de Participação Popular,

3.909/2009, do Deputado Domingos Sávio, 3.918/2009, do Deputado Almir Paraca, e

3.938/2009, da Comissão de Direitos Humanos; de Meio Ambiente - aprovação, na 6ª

Reunião Extraordinária, em 3/6/2009, do Projeto de Lei nº 3.256/2009, do Deputado

Délio Malheiros, e dos Requerimentos nºs 3.813 a 3.821/2009, da Comissão de
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Participação Popular; do Trabalho - aprovação, na 10ª Reunião Ordinária, em

3/6/2009, dos Projetos de Lei nºs 3.044/2009, do Deputado Lafayette de Andrada, e

3.240/2009, do Deputado Fahim Sawan, e dos Requerimentos nºs 3.812/2009, da

Comissão de Participação Popular, 3.906/2009, do Deputado Wander Borges,

3.920/2009, do Deputado Célio Moreira, e 3.932 e 3.933/2009, da Comissão

Extraordinária para o Enfrentamento da Crise Econômico-Financeira Internacional; de

Turismo - aprovação, na 10ª Reunião Ordinária, em 4/6/2009, dos Requerimentos nºs

3.889 a 3.895/2009, do Deputado Chico Uejo, 3.897/2009, do Deputado Dimas

Fabiano, e 3.921, 3.922 e 3.924/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e de Saúde

- aprovação, na 4ª Reunião Extraordinária, em 4/6/2009, dos Requerimentos nºs

3.637, 3.654 a 3.659, 3.663 a 3.692 e 3.848/2009, da Comissão de Participação

Popular, 3.701 e 3.797 a 3.800/2009, do Deputado Weliton Prado, 3.715/2009, da

Comissão de Direitos Humanos, 3.747/2009, do Deputado Fahim Sawan, 3.754/2009,

da Deputada Ana Maria Resende, 3.767/2009, do Deputado Célio Moreira,

3.801/2009, dos Deputados Weliton Prado e Durval Ângelo, e 3.807/2009, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Durval Ângelo e outros solicitando a

convocação de reunião especial para homenagear a Congregação dos Agostinianos

pelos 85 anos de sua presença no Brasil e o Colégio Santo Agostinho de Belo

Horizonte pelos 75 anos de sua fundação. A Presidência defere o requerimento, de

conformidade com o inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno.

Questão de Ordem

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, verificando que não há número

suficiente de Deputados para continuar os trabalhos, peço a V. Exa. que encerre, de

plano, os nossos trabalhos.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a extraordinária de terça-feira, dia 9, às 20 horas, nos termos do

edital de convocação, e para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte
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ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada será publicada na edição do dia

9/6/2009.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/5/2009

Às 9h4min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Gláucia Brandão e

Maria Lúcia Mendonça e os Deputados Durval Ângelo, 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 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 discutir e votar proposições da Comissão e

comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Paulo Alkmim,

Ouvidor de Polícia, informando que a denúncia nº 18.941 foi remetida à Corregedoria-

Geral da Polícia Civil e ao representante do Ministério Público para apuração dos

fatos; Paulo Emílio Gonçalves, Gerente Regional de Assistência Social da Prefeitura

Municipal de Belo Horizonte, convidando a Comissão para participar da Pré-

Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Centro-Sul;

Benedito dos Santos, Secretário Executivo do Conselho Nacional dos Direitos da

Criança e do Adolescente - Conanda -, convidando a Comissão para participar da

videoconferência, em 1º/6/2009, que organizará a 8ª Conferência Nacional dos

Direitos da Criança e do Adolescente; e de ofícios do Sr. Marco Antônio Monteiro de

Castro (2), Chefe da Polícia Civil, publicados no “Diário do Legislativo” de 15/5/2009.

O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 3.311/2009, para o qual

designou o relator Deputado Vanderlei Miranda. 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 (5) em que solicita sejam

encaminhados ao Juiz de Direito, à autoridade da Polícia Judiciária do Município de

Cachoeira de Pajeú e ao Ministério Público da Comarca de Pedra Azul cópia das
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notas taquigráficas da 9ª Reunião Extraordinária desta Comissão, cópia do DVD

apresentado na mesma reunião e pedido de providências para apurar suposta

perseguição de funcionários públicos pelo Poder Executivo Municipal e denúncia

apresentada pelo Sr. Roberto Pereira; sejam encaminhados ao representante do

Ministério Público da Comarca de Pedra Azul cópia das notas taquigráficas da 9ª

Reunião Extraordinária desta Comissão e pedido de providências sobre as denúncias

de falta de serviços públicos básicos na comunidade do Abacaxi; seja encaminhado

ao Juiz de Direito da Comarca de Pedra Azul pedido de providências com vistas a

que seja agilizada a marcação do júri para o julgamento de Abílio Antunes, acusado

do crime de tentativa de homicídio contra Fábio Ferraz Franco, em 2004; seja

encaminhado ao Juiz da Comarca de Pedra Azul pedido de providências para apurar

denúncia segundo a qual o Sr. Francisco Carlos dos Reis, membro do cartório

eleitoral no Município de Cachoeira de Pajeú, estaria exercendo funções na Prefeitura

Municipal; seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Cachoeira de Pajeú pedido de

informações sobre os servidores do Poder Executivo Municipal, especificando se são

concursados ou contratados, se estão lotados na área urbana ou rural e qual a função

exercida por eles. Vanderlei Miranda (3) em que solicita seja realizada visita desta

Comissão ao Hospital João XXIII para verificar as condições de atendimento aos

pacientes na urgência e emergência; sejam encaminhados ao Presidente e ao Diretor

Assistencial da Fhemig e ao Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais cópia

das notas taquigráficas e pedido de providências para apurar denúncia apresentada

sobre suposta negligência no atendimento clínico do Sr. Eustáquio Perdigão no

Hospital João XXIII. Ruy Muniz (2) em que solicita sejam encaminhados ao

Procurador-Geral de Justiça do Estado cópia das notas taquigráficas desta reunião e

pedido de providências para que seja agilizada a apuração de suposta negligência no

atendimento clínico do Sr. Eustáquio Perdigão no Hospital João XXIII; seja

encaminhado à Câmara Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para que

seja enviado a esta Casa cópia das notas taquigráficas da audiência pública realizada

pela Comissão de Administração Pública dessa Casa Legislativa, em 2/9/2008, com a

finalidade de discutir a utilização de investimentos do Plano de Aceleração do

Crescimento - PAC - para ampliação do Programa Vila Viva; Durval Ângelo em que
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solicita sejam encaminhados à Corregedoria da Polícia Civil e ao Centro de Apoio

Operacional das Promotorias de Justiça dos Direitos Humanos cópia das notas

taquigráficas desta reunião e pedido de providências para apurar denúncia

apresentada por Keli Divina de Oliveira Carvalho. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2009.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 28/5/2009

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Eros Biondini e Antônio Carlos Arantes, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Tenente Lúcio, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Antônio Carlos Arantes,

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

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

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a deliberar sobre

proposições da Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o

Projeto de Lei nº 3.276/2009 (relator: Deputado Tenente Lúcio), que recebeu parecer

por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os

Requerimentos nºs 3.809, 3.826, 3.827, 3.829, 3.834, 3.835, 3.836, 3.847, 3.874 e

3.877/2009. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

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

Sala das Comissões, 3 de junho de 2009.

Tenente Lúcio, Presidente - Eros Biondini - Fábio Avelar.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO



____________________________________________________________________________
391

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/6/2009

Às 9h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta e Doutor Rinaldo, membros da supracitada Comissão. Estão

presentes, também, os Deputados Délio Malheiros, Adelmo Carneiro Leão e Juarez

Távora. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi,

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

Carlos Pimenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a discutir o aumento do número de clínicas

odontológicas que apresentam condições sanitárias inadequadas. A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as Sras. Anadeje do Carmo Diniz Araújo,

Oficial do Ministério Público, representando Giovanna Araújo da Cruz Attanásio,

Promotora de Justiça da 1ª Promotoria de Defesa da Saúde de Minas Gerais; Adriana

Cacciari Zapaterra, Gerente de Vigilância Sanitária em Serviço de Saúde da

Secretaria de Estado de Saúde, representando Cristiana Laboissiere Muzzi,

Superintendente de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde; e Mara

Machado Guimarães Corradi, titular da Gerência de Vigilância Sanitária de Belo

Horizonte; e os Srs. Arnaldo de Almeida Garrocho, Presidente do Conselho Regional

de Odontologia de Minas Gerais; Carlos Augusto Jayme Machado, Presidente da

Associação Brasileira de Odontologia em Minas Gerais; e Edwin Fialho Despinoy,

Diretor de Assuntos Jurídicos do Sindicato dos Odontologistas de Minas Gerais,

representando Luciano Eloi Santos, Presidente do Sindicato dos Odontologistas de

Minas Gerais, 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 demais

parlamentares e 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 extraordinária, a realizar-

se no dia 4/6/2009, com a finalidade de apreciar as matérias constantes na pauta,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 4 de junho de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/6/2009

Às 15h6min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Getúlio Neiva, Paulo Guedes e Vanderlei Jangrossi, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia

Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Getúlio Neiva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão. A Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

3.275/2009 (Deputado Paulo Guedes); 3.304 e 3.278/2009 (Deputado Juninho

Araújo); 3.287/2009 (Deputado Getúlio Neiva); 3.274 e 3.315/2009 (Deputada Gláucia

Brandão), em turno único. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 2.559/2008 (relator: Deputado

Vanderlei), 3.220/2009 (relator: Deputado Getúlio Neiva), 3.274 e 3.315/2009

(relatora: Deputada Gláucia Brandão), 3.275/2009 (relator: Deputado Paulo Guedes)

e 3.278/2009 (relator: Deputado Juninho Araújo), que receberam parecer por sua

aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os

Requerimentos nºs 3.898, 3.907, 3.908 e 3.923/2009. 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 e dos Deputados Gláucia Brandão e João Leite (2) em

que solicitam seja realizada visita da Comissão às oficinas e ao pátio do horto

florestal e à rotunda de Ribeirão Vermelho, com o objetivo de conhecer o patrimônio

ferroviário existente nessas localidades, bem como à estação ferroviária de Sete

Lagoas; e sejam enviados ofícios à M.R.S. Logística S.A. e à Ferrovia Centro-
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Atlântica, concessionárias da extinta Rede Ferroviária Federal S.A., para que

informem os procedimentos adotados para a preservação do patrimônio ferroviário da

referida Rede; Carlin Moura em que solicita seja realizada visita da Comissão,

juntamente com a Secretaria de Estado de Cultura, ao casarão colonial do século XIX

localizado no Parque Municipal Gentil Diniz, no Municipio de Contagem, com o

objetivo de conhecer os programas e as atividades culturais desenvolvidos e os

assuntos relacionados com a cultura; e Eros Biondini em que solicita seja realizada

reunião conjunta com a Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo,

com o objetivo de debater a influência e a importância da comunidade italiana no

turismo 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, 4 de junho de 2009.

Gláucia Brandão, Presidente - Getúlio Neiva - Carlos Gomes.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA

EXECUÇÃO DAS PENAS NO ESTADO, EM 3/6/2009

Às 15h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite e

Wander Borges, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o

Deputado Antônio Genaro. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

João Leite, 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 ouvir o Sr.

Cloves Benevides a respeito da atuação da Subsecretaria de Políticas Antidrogas e a

relação desta com a execução das penas no Estado. Registra-se, nesse momento, a

presença do Deputado Vanderlei Miranda. A Presidência interrompe a 1ª Parte da

reunião para ouvir os Srs. Cloves Benevides, Subsecretário de Políticas Antidrogas

da Secretaria de Esportes e da Juventude; Gilson Magalhães Campos, representante

do Núcleo de Gestão Prisional da Polícia Civil; e a Sra. Mônica Felícia Peixoto,

Coordenadora da Capelania Prisional da Convenção Batista Mineira, que são

convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na condição de autor do

requerimento que deu origem à reunião, tece suas considerações iniciais; logo após,
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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 e dos convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima

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

Sala das Comissões, 4 de junho de 2009.

João Leite, Presidente - Durval Ângelo - Fábio Avelar.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.093/2009

Comissão de Saúde

Relatório

De iniciativa da Deputada Maria Lúcia Mendonça, a proposição em epígrafe tem por

objetivo instituir o Dia Estadual da Mamografia.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que o considerou jurídico, constitucional e legal com a Emenda nº 1, que apresentou.

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, compete agora a este órgão

colegiado apreciá-la, nos termos do art. 190, combinado com o art. 102, XI, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.093/2009 tem como finalidade instituir o Dia Estadual da

Mamografia, a ser comemorado, anualmente, no dia 5 de fevereiro.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a

Emenda nº 1, com o objetivo de suprimir o art. 2º do projeto, que prevê o

desenvolvimento das atividades alusivas à data pela Secretaria de Estado de Saúde,

em parceria com o Ministério da Saúde e com as prefeituras municipais, para o amplo

desenvolvimento de campanha de conscientização, por entender ser desnecessário

estabelecer atribuição para a Secretaria, uma vez que, aprovada a lei, a data

instituída é incorporada automaticamente ao calendário daquele órgão.

A mamografia, exame que pode detectar a presença de tumores na mama por meio

de seu estudo radiológico, é um método de inquestionável importância no diagnóstico
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precoce e na detecção do câncer, cuja descoberta prematura aumenta as chances de

sucesso do tratamento. Por ser um exame bem estudado e padronizado, se realizado

anualmente, comprovadamente diminui a taxa de mortalidade das pacientes em cerca

de 25%.

O câncer da mama é muito temido pelas mulheres, devido à sua alta frequência e

sobretudo pelos seus efeitos psicológicos, que afetam a percepção da sexualidade e

a própria imagem pessoal. Ele é relativamente raro antes dos 35 anos de idade, mas,

acima dessa faixa etária, sua incidência cresce rápida e progressivamente.

Uma estimativa feita pelo Instituto Nacional de Câncer indicou um risco de 51 novos

casos a cada 100 mil mulheres no Brasil, sendo, na Região Sudeste, o risco estimado

de 68 casos novos por 100 mil. Para tentar reduzir esses números, o Ministério da

Saúde recomenda o exame clínico e a mamografia, anualmente, a partir de 35 anos.

Em 2006, esta Assembleia Legislativa editou a Lei nº 16.168, que institui a Semana

de Luta contra o Câncer da Mama, a ser realizada anualmente na terceira semana do

mês de julho, ocasião em que o poder público, as empresas e as entidades civis

promoverão atendimentos, exames, palestras e outras atividades que visem à

conscientização da população e à redução dos índices de mortalidade vinculada ao

câncer da mama.

É importante observar que a finalidade do projeto de lei em análise é sensibilizar a

população para o combate ao câncer da mama e não exaltar a mamografia, pois, com

os constantes avanços da medicina, outros exames podem tornar-se tão ou até mais

imprescindíveis no combate dessa enfermidade.

Assim sendo, é mais indicado que o esforço estadual para sensibilizar a população

sobre a importância do assunto se concentre na Semana de Luta contra o Câncer da

Mama, como determina a Lei nº 16.168.

Diante dessas constatações, entendemos não ser necessária nem razoável a

edição de nova lei com objetivo semelhante ao da norma já existente.

Conclusão

Em vista do aduzido, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 3.093/2009.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Doutor Rinaldo.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.004/2009

Comissão de Saúde

Relatório

A proposição em análise, do Deputado Inácio Franco, dá nova redação ao art. 1º da

Lei nº 15.018, de 15/1/2004, que obriga as instituições que menciona a afixar aviso

aos portadores de marca-passo nas portas equipadas com detector de metais.

O projeto foi analisado 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.

Vem agora a matéria a esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.004/2009 objetiva modificar a redação do art. 1º da Lei nº

15.018, de 15/1/2004, de forma a aumentar o rol de estabelecimentos que deverão

informar aos portadores de marca-passo a existência de portas equipadas com

detector de metais, ampliando, assim, o alcance da medida.

O marca-passo cardíaco é um dispositivo eletrônico de alta tecnologia que mantém

o ritmo mínimo de batimentos do coração. O equipamento estimula os músculos do

coração sempre que ocorre bradicardia, que é a diminuição do ritmo de batimentos

desse órgão. De modo geral, o marca-passo é composto de duas partes: a caixa

(gerador), que produz estímulos elétricos, e o fio de comunicação (cabo-eletrodo),

que leva esses estímulos ao coração, para garantir os batimentos cardíacos.

Existem diversos tipos de marca-passos. Alguns utilizam um único cabo-eletrodo e

produzem sempre o mesmo número de batimentos cardíacos (frequência fixa); outros

podem proporcionar variação dos batimentos cardíacos conforme a necessidade. O

gerador fica localizado embaixo da pele, geralmente no peito, próximo ao ombro. O

cabo-eletrodo, que sai do gerador, pode chegar ao coração por uma grande veia e

ser fixado na sua parede interna ou pode ser levado por debaixo da pele e ser fixado

no lado externo do coração. Essa fixação pode ocorrer na cavidade superior (átrio),

na cavidade inferior (ventrículo), ou em ambas.

Em várias situações cotidianas, os portadores de marca-passo estão sujeitos a
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interferências no funcionamento de seus sistemas de estimulação cardíaca. Essas

interferências, na maioria das vezes sem significado clínico, podem ser evitadas com

medidas simples, propiciando ao portador do equipamento uma vida normal, sem

maiores limitações. Os detectores de metais, por exemplo, podem causar

interferências e inibir, deflagrar, fazer reverter ao modo assíncrono e até mesmo

modificar a programação dos marca-passos; por isso, recomenda-se aos portadores

de marca-passo que não se exponham a detectores de metal.

O art. 1º da lei a ser modificada estabelece que “ficam as repartições públicas, as

empresas e as demais instituições do Estado obrigadas a afixar aviso aos portadores

de marca-passo nas portas equipadas com detector de metal”. O projeto em comento

propõe a seguinte redação para o mesmo artigo: “Ficam as repartições públicas, os

fornecedores, definidos nos termos do art. 3º da Lei Federal nº 8.078, de 11 de

setembro de 1990, e as demais instituições instaladas no Estado obrigados a afixar

aviso aos portadores de marca-passo nas portas equipadas com detector de metais”.

Entretanto, conforme exposto no parecer da Comissão de Constituição e Justiça, a

Lei Federal nº 8.078, que contém o Código de Proteção e Defesa do Consumidor,

define o termo “fornecedor” como “toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada,

nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvam

atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação,

exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”.

Portanto, no projeto em análise, o termo “fornecedor” não poderia ser utilizado, uma

vez que inclui as pessoas físicas. Em razão disso, a Comissão de Constituição e

Justiça apresentou substitutivo, de forma a restringir a obrigação legal às instituições

públicas e privadas situadas no Estado, preservando, assim, a intenção do autor da

proposição. Por essas razões, endossamos o parecer dessa Comissão.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.004/2009, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Doutor Rinaldo.



____________________________________________________________________________
398

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 742/2007

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.156/2005, tem por objetivo instituir o

Programa de Prevenção à Epilepsia e Assistência Integral às Pessoas com Epilepsia

no Estado.

Aprovada no 1° turno na forma do Substitutivo n° 2,  retorna agora a matéria a esta

Comissão para receber parecer para o 2° turno, nos termos dos arts. 189 e 102, XI,

“a”, do Regimento Interno.

Integra este parecer, anexa, a redação do vencido, conforme determina o § 1° do

art. 189 do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa à instituição de programa de prevenção à epilepsia e

de apoio ao portador dessa doença, a ser executado pela Secretaria de Saúde do

Estado.

No 1º turno, a Comissão de Constituição e Justiça – CCJ – encontrou vários

problemas no projeto, sendo a maioria de ordem jurídico-constitucional, e apresentou

o Substitutivo nº 1, cujo escopo era incluir medidas para o esclarecimento sobre a

doença à sociedade e às famílias dos portadores.

Por entender que, além de suscitar questões de ordem legal, a maioria dos

comandos do projeto versava sobre condutas já adotadas no Sistema Único de

Saúde – SUS –, esta Comissão acompanhou a linha apontada pela CCJ, opinando

pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 1.

Na sequência da tramitação, a Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária trouxe nova estrutura para a proposição, na forma do Substitutivo nº 2,

que reapresentou grande parte dos comandos do projeto original na forma de

diretrizes a serem observadas na política de prevenção à epilepsia e de assistência

aos portadores dessa doença. Nesse formato, corrigidos os vícios de iniciativa da

proposta original, a proposição foi aprovada no 1º turno.

Entendemos que a versão aprovada pode ser mantida, uma vez que a política de
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atenção ao epiléptico deve ser pautada por prontidão, continuidade, abrangência e

esclarecimentos sobre os cuidados que a doença requer. No que diz respeito,

especificamente, aos esclarecimentos sobre a epilepsia, é importante ressaltar que

um dos principais fatores de sofrimento do paciente é o preconceito sobre a sua

patologia, que gera desconforto social e psíquico, comprometendo ainda mais a sua

qualidade de vida.

Há, no entanto, necessidade de aperfeiçoar o vencido em alguns aspectos de

natureza técnica, adaptando-o à etiologia da doença, ao “modus operandi” do SUS e,

especialmente, às características epidemiológicas do nosso Estado.

As epilepsias podem ser provocadas praticamente por qualquer fator que afete o

córtex cerebral, como anomalias congênitas, tumores, doenças vasculares, doenças

degenerativas ou lesões traumáticas, para as quais não há tratamento preventivo. Por

essa razão, entendemos ser necessária alteração no art. 1º, eliminando a menção de

prevenção na política proposta, o que fazemos por meio da Emenda nº 1.

Há, além disso, diretrizes propostas no Substitutivo nº 2 que não devem prosperar,

em razão de suas incompatibilidades com a linha de atendimento do SUS e com

outras políticas públicas. Tal é o caso dos incisos III, XII e XIII do art. 1º.

No inciso III, prevê-se o ressarcimento dos valores desembolsados na aquisição de

medicamentos ao portador de epilepsia, na hipótese de eventual falha no

fornecimento. A política de medicamentos do SUS, em decorrência do princípio da

integralidade em que se baseia o Sistema, prevê o fornecimento contínuo de

medicamentos em todos os casos em que haja prescrição. A hipótese do

ressarcimento parte de uma premissa que não se observa em nossa realidade, ou

seja, a de que os pacientes teriam recursos próprios para adquirir os medicamentos

na rede privada e esperar pelo ressarcimento por parte do gestor do SUS. A realidade

é que a maioria da população não dispõe de dinheiro para comprar os medicamentos

e, portanto, de nada ou pouco valerá a eles o instituto do ressarcimento, pois

enfrentarão grandes dificuldades em ter acesso aos medicamentos de que

necessitam, na forma e no momento precisos.

Os incisos XII e XIII dizem respeito, respectivamente, ao passe livre no transporte

coletivo e à reserva de vagas de trabalho para os portadores de epilepsia. Ambos os
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dispositivos repercutem em outras esferas do ordenamento jurídico, e sua discussão

não pode se restringir ao caso dos epilépticos. O passe livre é um problema da esfera

municipal e, por essa razão, não pode ser regulado pelo Estado. A reserva de vagas

é uma política pública regulada pela União, também chamada de discriminação social

positiva. É aplicada às pessoas com deficiência física que não conseguem inserção

no mercado de trabalho em função de desvantagens congênitas ou adquiridas que as

impedem de se preparar para o trabalho ou que requerem condições laborais

adequadas às suas limitações. Tal não é caso do portador de epilepsia. Se

entendermos que ele precisa dessa proteção legal, seria necessário rever a situação

de todos os outros portadores de moléstias crônicas, de tratamento continuado, como

os diabéticos, por exemplo. Para corrigir esses problemas, apresentamos a Emenda

nº 2.

Por outro lado, no Brasil, a literatura médica registra grande incidência de epilepsia

de início tardio, com percentual mais alto do que o observado nos países

desenvolvidos. O aparecimento dos primeiros ataques epilépticos na idade adulta

pode ser atribuído a várias causas, como lesões típicas de neurocisticercose, crises

de convulsão febril, traumas craneoencefálicos, infecções do sistema nervoso central

e neoplasias.

Nas pesquisas desenvolvidas a esse respeito no nosso país, a cisticercose aparece

como a causa mais comum da epilepsia tardia, o que reflete as más condições de

higiene peculiares a grandes segmentos da população. O artigo “Estudo da

Cisticercose em Pacientes Portadores de Epilepsia Residentes em Municípios do

Cariri Paraibano”, publicado nos “Arquivos de Neuropsiquiatria”, de 2005 (63(3): 656-

660), conclui que “os Municípios estudados apresentam perfil epidemiológico

compatível com a ocorrência do complexo teníase-cisticercose e que a cisticercose

possivelmente desempenha papel importante no surgimento da epilepsia nesses

pacientes”.

Com base nesses relatos, apresentamos a Emenda nº 3, que tem como fito a

intensificação de campanha de esclarecimento à população sobre os riscos da

cisticercose, bem como sobre os cuidados higiênicos para evitar a ingestão de ovos

de solitária.



____________________________________________________________________________
401

Assim sendo, somos pelo acolhimento da proposição na forma do vencido no 1º

turno, com as alterações apontadas em emendas que apresentamos.

Conclusão

Com base no exposto, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

742/2007, na forma do vencido em 1º turno, com as Emenda nº 1, 2 e 3, que

apresentamos.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao “caput” do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – A política de assistência aos portadores de epilepsia observará as

seguintes diretrizes:”.

EMENDA Nº 2

Suprimam-se os incisos III, XII e XIII do art. 1º, renumerando-se os demais.

EMENDA Nº 3

Dê-se à alínea “c” do inciso X do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – (...)

X – (...)

c) campanhas educativas de massa, incluindo esclarecimentos sobre a

possibilidade de a cisticercose provocar a epilepsia, bem como sobre os meios de se

evitar a contaminação pela tênia;”.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Doutor Rinaldo.

PROJETO DE LEI Nº 742/2007

(Redação do Vencido)

Estabelece diretrizes para a política de prevenção à epilepsia e de assistência aos

seus portadores.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A política de prevenção à epilepsia e de assistência aos seus portadores

observará, no Estado de Minas Gerais, às seguintes diretrizes:

I - atendimento clínico especializado, em unidades do sistema público de saúde,

cobrindo toda a extensão territorial do Estado;

II - fornecimento ininterrupto de medicação necessária ao tratamento;
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III - ressarcimento ao portador de epilepsia dos valores desembolsados com a

aquisição dos medicamentos, na hipótese de eventual falha do disposto no inciso

anterior;

IV - prioridade ao portador de epilepsia, em uso de medicamentos, quando da

coleta de sangue para exame nos postos de saúde;

V - acompanhante na enfermaria em tempo integral aos pacientes epilépticos

submetidos a tratamento cirúrgico;

VI - acompanhamento especializado durante o pré-natal, o parto e durante o

período de recuperação para a gestante com epilepsia, extensivo àquela que sofreu

aborto;

VII - desenvolvimento de sistema de informação e acompanhamento dos portadores

de epilepsia, organizando cadastro próprio e específico, garantido o sigilo médico;

VIII - organização de seminários, cursos e treinamentos, com vistas à capacitação

dos profissionais da saúde, em especial neonatologistas, pediatras, obstetras, clínicos

gerais, ginecologistas, psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, auxiliares e técnicos de

enfermagem;

IX - formação dos educadores e dos funcionários afetos à área da educação, para

que estejam aptos a orientar e educar as pessoas com epilepsia, bem como toda a

coletividade, nas unidades escolares, para que conheçam e reconheçam os sintomas

de crises epilépticas e estejam capacitados para os primeiros atendimentos

emergenciais;

X - ações educativas, tanto de caráter eventual como permanentes, que deverão

compreender:

a) instituição da Semana de Conscientização sobre o Tratamento da Epilepsia, a

ser realizada anualmente na segunda semana do mês de setembro, com o objetivo

de esclarecer à sociedade, em especial às famílias dos enfermos, sobre a patologia;

b) realização de campanhas e palestras com profissionais da área de saúde, em

escolas, repartições públicas e centros de saúde, em especial na semana a que se

refere o inciso anterior;

c) campanhas educativas de massa;

d) elaboração de cadernos técnicos para os profissionais da rede pública de saúde
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e da educação;

e) elaboração de cartilhas explicativas e folhetos para conhecimento da população,

em especial para todo o corpo docente e discente da rede pública;

XI - divulgação constante desta política e dos endereços das unidades de

atendimento, em todas as unidades de saúde do Estado e pelos meios de

comunicação de ampla difusão e circulação;

XII - cadastramento, com o fim de garantir passe livre no transporte coletivo aos

portadores de epilepsia e um acompanhante, quando necessário, para consultas

médicas, psicológicas e encontros promovidos por associações de epilepsia;

XIII - garantia em lei de uma percentagem de mão-de-obra qualificada nas

empresas para portadores de epilepsia.

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

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 4/6/2009, a seguinte comunicação:

Do Deputado Elmiro Nascimento notificando o falecimento do Sr. José Pereira de

Araújo, ocorrido em 22/5/2009, em Patos de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com o Sr. Robson Rocha por sua posse no cargo de Vice-

Presidente de Gestão de Pessoas e Responsabilidade Socioambiental do Banco do

Brasil (Requerimento nº 3.712/2009, do Deputado Almir Paraca);

de congratulações com o Sr. Joaquim Benedito Barbosa Gomes, Ministro do STF,

pelos serviços prestados ao Judiciário (Requerimento nº 3.713/2009, do Deputado

Almir Paraca);

de congratulações com a Defensoria Pública por ocasião do Dia do Defensor

Público (Requerimento nº 3.743/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso ao Sindicato das Indústrias Extrativas de Ouro, Metais Preciosos,

Diamantes e Pedras Preciosas, Areias, Pedras Ornamentais, Lenha, Madeira,
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Minerais Metálicos e Não Metálicos no Estado de Minas Gerais - Sindiextra - por seus

17 anos de fundação (Requerimento nº 3.745/2009, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com os Srs. Belmar Azze Ramos, Defensor Público-Geral;

Márcio Luiz Vieira Baesso, Coordenador Regional da Defensoria Pública em Juiz de

Fora; Luís Antônio Barroso Rodrigues, Coordenador Local da Defensoria Pública em

Juiz de Fora, e a Sra. Jeanne Pereira Barbosa, Subdefensora Pública-Geral, pela

implantação de projeto de ação estratégica na área da execução penal no Estado

(Requerimento nº 3.757/2009, do Deputado Lafayette de Andrada);

de congratulações com a Sra. Joelma Matos Medeiros pelos 12 anos de fundação

da agência de publicidade Articulação C&M (Requerimento nº 3.761/2009, da

Comissão de Transporte);

de aplauso à Uemg pela premiação conquistada pela Escola de Design dessa

Universidade no Innovative Design Award (Requerimento nº 3.770/2009, do Deputado

Doutor Viana);

de congratulações com o Sr. Aécio Neves, Governador do Estado, e com a Cemig

pelo recebimento, por essa empresa, do Prêmio Internacional Puente de Alcántara,

concedido pela Fundação San Benito de Alcántara, em Madri, na Espanha

(Requerimento nº 3.771/2009, da Deputada Gláucia Brandão);

de aplauso ao Colégio Opção Vestibulares por ter figurado entre os que obtiveram

melhores médias em Juiz de Fora, no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem - de

2008 (Requerimento nº 3.779/2009, da Deputada Maria Lúcia Mendonça);

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 (Requerimento nº

3.780/2009, do Deputado Jayro Lessa).

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 (Requerimento nº 3.781/2009, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a MXT Industrial, empresa recém-inaugurada em Betim,

que será responsável pela produção de "modens" com tecnologia nacional e pelo
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avanço da TV digital no Brasil (Requerimento nº 3.792/2009, do Deputado Ivair

Nogueira);

de aplauso ao Colégio Técnico Universitário por figurar entre os colégios com as

maiores médias, em Juiz de Fora, no Enem de 2008 (Requerimento nº 3.793/2009,

da Deputada Maria Lúcia Mendonça);

de aplauso ao Colégio Militar de Juiz de Fora por figurar entre os colégios com as

maiores médias no Enem de 2008 (Requerimento nº 3.794/2009, da Deputada Maria

Lúcia Mendonça);

de aplauso ao Colégio dos Jesuítas por figurar entre os colégios com as maiores

médias, em Juiz de Fora, no Enem de 2008 (Requerimento nº 3.795/2009, da

Deputada Maria Lúcia Mendonça);

de aplauso ao Colégio Santa Catarina por figurar entre os colégios com as maiores

médias, em Juiz de Fora, no Enem de 2008 (Requerimento nº 3.796/2009, da

Deputada Maria Lúcia Mendonça);

de aplauso ao Sr. Afonso José de Andrade por ter sido homenageado com o Título

de Honra ao Mérito pela Câmara Municipal de Sarzedo (Requerimento nº 3.803/2009,

do Deputado Ademir Lucas);

de aplauso ao Sr. Paulo Arnoldo Junqueira por ter sido homenageado com o Título

de Honra ao Mérito pela Câmara Municipal de Sarzedo (Requerimento nº 3.804/2009,

do Deputado Ademir Lucas);

de congratulações com o Sr. Hélio Oscar Machado por sua eleição como

Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Unaí, extensivas aos demais

membros da Diretoria (Requerimento nº 3.805/2009, do Deputado Delvito Alves).

de congratulações com o Sr. Irmo Casavechia pelo excelente trabalho realizado

como Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Unaí (Requerimento nº

3.806/2009, do Deputado Delvito Alves);

de congratulações com a Escola Estadual Bueno Brandão, no Município de Três

Corações, pelo transcurso de seu centenário (Requerimento nº 3.808/2009, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e com a

Associação Comercial de Minas pela celebração de convênio de cooperação para
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abertura de crédito às empresas (Requerimento nº 3.809/2009, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva);

de aplauso ao Bar e Restaurante Tip Top por seus 80 anos de fundação

(Requerimento nº 3.847/2009, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Cooperativa Dedo de Gente pelo recebimento do Prêmio Sebrae Top

100 de Artesanato (Requerimento nº 3.874/2009, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais -

Fiemg - pela passagem do Dia da Indústria (Requerimento nº 3.877/2009, do

Deputado Rômulo Veneroso);

de repúdio à Câmara Municipal de Belo Horizonte 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 (Requerimento nº 3.939/2009, da Comissão de Direitos Humanos);

de apoio (a ser encaminhada ao Congresso Nacional) 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

entre homem e mulher, com exceção do artigo que trata da conversão dessa união

em casamento (Requerimento nº 3.940/2009, da Comissão de Direitos Humanos);

de congratulações com os policiais civis que menciona, pela participação em

operação que culminou na apreensão de drogas no Município de Ouro Fino

(Requerimento nº 3.944/2009, da Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 9 DE JUNHO DE 2009

ATAS

ATA DA 34ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/6/2009

Presidência dos Deputados José Henrique e Hely Tarqüínio

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

Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:

Requerimento do Deputado Jayro Lessa; questão de ordem; discurso do Deputado

André Quintão; votação do requerimento; aprovação; solicitação de verificação de

votação; questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião; retirada da

solicitação de verificação de votação; prejudicialidade do requerimento do Deputado

André Quintão - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.723/2007; votação do

Substitutivo nº 2, salvo emendas e subemendas; aprovação; prejudicialidade do

Substitutivo nº 1; votação das Emendas nºs 3 e 4 e das Subemendas nº 1 às

Emendas nºs 1 e 5; aprovação; prejudicialidade das Emendas nºs 1 e 5; votação da

Emenda nº 2; rejeição; declarações de voto - Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 2.177/2008; discurso do Deputado Weliton Prado; encerramento da discussão;

votação do projeto, salvo emendas; aprovação na forma do vencido em 1º turno;

votação das Emendas nºs 1 e 2; aprovação; declarações de voto - Inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Alencar da

Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes -

Carlos Mosconi - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Deiró Marra - Délio

Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor

Rinaldo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gláucia
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Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro

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

Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João -

Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo

Magalhães - Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei

Miranda.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 20h10min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

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

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

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião o Projeto

de Lei nº 3.186/2009, que recebeu substitutivos e emendas na ordinária realizada

hoje, à tarde, e foi devolvido à Comissão de Administração Pública, para parecer.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Jayro Lessa, solicitando

a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº 2.771/2008 seja

apreciado em último lugar.

Questão de Ordem

O Deputado André Quintão - É até uma questão de ordem. Havia um requerimento
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anterior deste Deputado, solicitando que se colocasse o Projeto de Lei nº 2.771/2008

em primeiro lugar na votação. Então, gostaria de saber qual foi o problema, para

saber se encaminharei ou não a votação.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado André Quintão que o

requerimento de inversão de pauta incide sobre as proposições apenas na reunião

em que é apresentado. O requerimento do Deputado Jayro Lessa foi protocolado

para esta reunião das 20 horas. Com palavra, para encaminhar a votação, o

Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, vamos discutir o requerimento.

Comunico à Bancada do PT que há um requerimento do Deputado Jayro Lessa

solicitando seja o Projeto de Lei nº 2.771/2008 passado para o último lugar na pauta.

Então, já estou encaminhando contrariamente a esse requerimento e direi o porquê.

A explicação regimental não me convenceu muito, mas vou atendê-la. Depois,

tomarei conhecimento dos artigos do Regimento, para o que peço ajuda à nossa

competente assessoria.

Entrando no conteúdo, que é o mais importante, o Projeto de Lei n° 2.771/2008

altera alguns dispositivos do Código Florestal. Basicamente, o que defendemos,

nesse projeto do Executivo, são aqueles artigos que limitam a utilização de mata

nativa como insumo energético, ou seja, não queremos que o pouco que resta da

nossa mata atlântica, do nosso cerrado, das nossas madeiras de lei vire lenha para

altos-fornos e seja consumido pela indústria siderúrgica. É fundamental preservar a

nossa mata atlântica. Infelizmente, o relatório da semana passada mostra que Minas

Gerais é o campeão de desmatamento da mata atlântica no País - medalha de ouro,

Deputado Carlin Moura. O Governador Aécio Neves solicitou à Assembleia

Legislativa a agilização da votação do Projeto de Lei n° 2.771/2008, visando à criação

de mecanismos que contenham ou reduzam esse desmatamento. Penso que, se a

legislação hoje existente, se os mecanismos de fiscalização tivessem um pouco mais

de eficácia, poderiam também reduzir esse desmatamento. Mas não vou entrar em

detalhes, pois se trata de uma discussão mais ampla, que merece análise não só do

atual governo como também dos anteriores.

O projeto do Governador busca, em certa medida, limitar esse desmatamento de
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maneira gradual. Ele foi objeto de substitutivo que será apresentado na Comissão de

Meio Ambiente pelo nobre e atuante Deputado Fábio Avelar e trata de questões

pertinentes ao controle e fiscalização das florestas plantadas. Há uma polêmica,

instalada no interior do governo, e acho absolutamente normal que polêmicas se

instalem em governos, em parlamentos, em associações, pois isso é democracia e

ocorre também no governo federal. Mas não podemos concordar com o fato de que,

muitas vezes, uma polêmica que ocorre no governo influencie a tramitação de um

projeto na Assembleia.

É bom deixar claro para a opinião pública que o Bloco PT-PCdoB quer votar o

Projeto n° 2.771. Não foi por outro motivo que este  Deputado, com o Deputado Padre

João, em nome do Bloco PT-PCdoB, apresentou requerimento solicitando,

primeiramente, urgência na tramitação do projeto. Segundo orientação da assessoria

da Casa, tratando-se de projeto relacionado a código - Código Florestal -, não lhe

cabe urgência. Assim, não cabendo urgência, verificamos que o projeto havia perdido

o prazo. Quando um projeto perde o prazo, o caminho natural é que venha a Plenário,

com base em requerimento. Apresentamos o requerimento, que foi aprovado sem

questionamento em Plenário. O Presidente da Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho,

com sua sensibilidade costumeira e atendendo aos apelos do Governador, colocou o

projeto em pauta para ser votado.

Assim agimos não só porque o Governador fez um apelo - aliás ele tem todo o

direito a isso, até porque ele deve, de fato, estar preocupado com a limitação desse

índice de desmatamento -, mas também porque consideramos que esse é um bom

projeto e que ele, de fato, reduzirá a utilização de mata nativa. O substitutivo

melhorou - e muito - o projeto, prevendo, por exemplo, o rastreamento eletrônico, que

é muito importante para saber quem está burlando a lei. Esse projeto tem uma

dimensão tão grande que entramos com requerimento para colocá-lo com

antecedência na pauta. Até pensei que o requerimento seria votado, pois parece que

foi apresentado para as reuniões ordinária e extraordinária. Gostaria que o Carlão,

assessor da nossa Bancada, esclarecesse esta dúvida: se o nosso requerimento foi

apresentado posteriormente a um requerimento solicitando que o projeto fosse votado

em último lugar. Parece que o nosso requerimento não foi apreciado. Não entrarei na
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questão regimental. Foi para a reunião de hoje. Entendo que ele teria de ser votado.

Já que não pode ser votado, estamos analisando o requerimento do Deputado Jayro

Lessa em que solicita seja o projeto votado em último lugar. Estamos solicitando que

seja votado em primeiro lugar. Então, quero deixar claro que estou pedindo o voto da

base do governo para se colocar o projeto para ser votado em primeiro lugar, a fim de

atender a uma solicitação do Governador. Pode parecer estranho um Deputado do

PT pedir apoio do Líder do Governo para encaminhar essa questão em Plenário.

Estamos mobilizando a base para atender ao pedido do Governador para agilizarmos

a votação do projeto. Votar em primeiro lugar não significa que o projeto não possa

ser alterado. Poderá, sim. Se houver uma emenda, o projeto voltará para as

comissões e poderá ser mais discutido.

Para finalizar, gostaria de fazer um apelo aos Deputados e às Deputadas, pois isso

ficou muito mal para a Assembleia. Da forma como foi exposto, parece que esta Casa

tem responsabilidade pela sua morosidade, por um problema interno, de

compreensão do governo, e repito: é natural que haja. No governo federal, também

há, em questões até parecidas, mas a Assembleia não pode carregar esse ônus.

Então gostaria de agilizar a votação desse projeto, solicitando que seja votado em

primeiro lugar. Para tanto, peço a ajuda do Deputado Mauri Torres, Líder do Governo,

para que o PT, o PSDB e o PCdoB possam atender o apelo do governo e votar esse

projeto em 1º turno, nesta reunião extraordinária.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

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

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

Questão de Ordem

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, solicito a suspensão da reunião por

alguns minutos para entendimento das Lideranças.

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
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O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, fica clara na votação a posição do PT e

do PCdoB e de outros Deputados: queremos votar o Projeto de Lei nº 2.771/2008. O

requerimento do Deputado Jayro Lessa, aprovado, coloca o projeto em último lugar

na votação. Mas, para não prejudicar a votação de projetos de Deputados, incluindo-

se um projeto importante do Deputado Wander Borges, retiro o pedido de verificação

de votação.

O Sr. Presidente - Com a aprovação do requerimento do Deputado Jayro Lessa,

fica prejudicado o requerimento do Deputado André Quintão em que solicita a

inversão da pauta desta reunião para que o Projeto de Lei nº 2.771/2008 seja

apreciado em primeiro lugar.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.723/2007, do Deputado Wander

Borges, que estabelece a Política Estadual Habitacional de Interesse Social. A

Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou. A Comissão de Assuntos Municipais opinou pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2, que apresentou. A Comissão de

Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº

2, da Comissão de Assuntos Municipais, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de

Assuntos Municipais, que opina pela aprovação das Emendas nºs 3 e 4, pela rejeição

da Emenda nº 2, e pela aprovação das Emendas nºs 1 e 5, na forma das

Subemendas nº 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo nº 2, salvo emendas e

subemendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo nº 2, fica

prejudicado o Substitutivo nº 1. Em votação, as Emendas nºs 3 e 4 e as Subemendas

nº 1 às Emendas nºs 1 e 5. As Deputadas e os Deputados que as aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação das

subemendas, ficam prejudicadas as Emendas nºs 1 e 5. Em votação, a Emenda nº 2.

As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº

1.723/2007 na forma do Substitutivo nº 2, com as Emendas nºs 3 e 4 e as
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Subemendas nº 1 às Emendas nºs 1 e 5. À Comissão de Assuntos Municipais.

Declarações de Voto

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, gostaria de parabenizar o Deputado

Wander Borges. Também trabalhamos nesse projeto de lei devido à sua relevância.

O Presidente Lula deu garantia de construção de 1 milhão de moradias. Sabemos

que o déficit habitacional no Brasil é grande, mas ele tomou essa decisão em plena

crise para preservar os empregos e os avanços na construção civil. O que esperamos

é que a Sedru, que tem à frente o nobre colega Deputado Dilzon Melo, possa, com

amparo nesse projeto, avançar na política habitacional de interesse social. Sabemos

que essa política habitacional poderá atender tanto ao homem urbano como ao

homem rural, além dos pobres, aqueles que de fato não podem contrair empréstimos

e construir a sua moradia. Ter casa própria é o grande sonho das pessoas, é o que

garante de fato dignidade ao ser humano. Basta lembrarmos: quando alguém ganha

dinheiro, seja em programa de televisão, seja em sorteio, e é questionado sobre o

que fará, a resposta imediata que surge é a compra da casa própria. Esse é o sonho

de quem quer sair do aluguel, a pior chaga da sociedade. Quem tem três, quatro

imóveis alugados explora sobretudo os mais pobres. A ausência de política

habitacional é que leva uma pessoa a pagar a vida inteira um bem que nunca será

seu. No programa habitacional, o cidadão pagará uma prestação pequena, de

R$40,00, R$50,00, sobre um imóvel que será seu. No aluguel, isso nunca ocorrerá.

Cumprimento o Deputado Wander Borges, que, em sintonia com o governo federal,

permite que o Estado de Minas Gerais tenha de fato uma política habitacional de

interesse social. Obrigado.

O Deputado Weliton Prado - Gostaria de manifestar minha alegria por aprovarmos

esse projeto na noite de hoje. Tive a grata satisfação de ser Presidente da Comissão

de Assuntos Municipais e também relator do projeto, que é muito importante. O nosso

parecer foi favorável. Fizemos algumas alterações, apresentamos um substitutivo.

Parabenizamos o Deputado Wander Borges, que investiu na promoção da

sustentabilidade ambiental, da cidadania, da inclusão social. Foram priorizados os

planos, programas e projetos habitacionais para a população de menor renda; a

garantia da participação dos beneficiários; a redução do custo de produção das
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moradias de interesse social sem prejuízo de sua qualidade; a utilização de incentivo

ao aproveitamento das áreas dotadas de infraestrutura não utilizadas ou

subutilizadas, inseridas na malha urbana; a promoção de parcerias com instituições

acadêmicas públicas ou privadas; a utilização de terrenos de propriedade do poder

público para a implementação de projetos de habitação social; a sustentabilidade

econômico-financeira e social dos programas e dos projetos implementados e o

incentivo à criação de sistemas municipais de habitação de interesse social. Outros

objetivos da política de habitação passam a integrar, a articular e a mobilizar os

diferentes níveis de governo: a participação dos governos estadual, federal e

municipal; fontes de recursos de modo a potencializar a capacidade de investimentos

e viabilizar os recursos para a sustentabilidade do programa de habitação popular;

universalizar o acesso à moradia digna levando em conta a disponibilidade de

recursos existentes no sistema financeiro a capacidade operacional do setor

produtivo, da construção e dos agentes envolvidos na implementação do programa;

fortalecer o papel - e é fundamental - do Estado na gestão da política e na regulação

dos agentes privados; promover a urbanização, a regularização e a inserção dos

assentamentos que hoje estão em situação precária na cidade; ampliar a

produtividade e melhorar a qualidade da produção habitacional; e estimular a geração

de emprego e renda. Quais os instrumentos para viabilizar essa lei? O Plano Estadual

de Habitação de Interesse Social deverá identificar as prioridades estaduais de

intervenção, os programas habitacionais a serem implementados, as linhas de

financiamento, as fontes de recursos e o modo de produção habitacional a serem

adotados, bem como estabelecer objetivo, metas físico-financeiras. Isso depende da

questão financeira de médio e longo prazos, de linhas programáticas e instrumentos

que permitam o acompanhamento da implementação do Plano em função da

obtenção dos resultados, de programas governamentais de habitação de interesse

social com foco na integração urbana de assentamentos caracterizados por

irregularidade fundiária e urbanísticas. E especialmente que garantam o acesso ao

saneamento. Com isso corrigiríamos muitas das injustiças que aconteceram em

grande parte dos Municípios mineiros. Fazem um conjunto habitacional, mas não há

saneamento, escola, creche nem infraestrutura alguma. O projeto regulamenta e
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regulariza a questão fundiária, a moradia adequada e articula outras políticas sociais

de desenvolvimento econômico, visando principalmente ao combate à pobreza e à

perspectiva de sustentabilidade urbana. Enfim, a implementação da política de que

trata essa lei observará as diretrizes e os mecanismos de incentivo, adesão e apoio

institucional. É realmente um projeto muito importante. Parabenizamos, mais uma

vez, o Deputado Wander Borges e também a Deputada Cecília Ferramenta, que nos

ajudou nesse projeto, agora como Presidente da Comissão de Assuntos Municipais.

Ela foi também relatora do projeto quando este voltou à Comissão. Fico realmente

muito feliz de ter tido a oportunidade de ser o Presidente da Comissão de Assuntos

Municipais e o relator do projeto de lei que garante a criação e estabelece a Política

Estadual Habitacional de Interesse Social. Parabenizo, mais uma vez, o Deputado

Wander Borges e os Deputados e as Deputadas da Casa.

O Sr. Presidente - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.177/2008, do

Governador do Estado, que dispõe sobre a criação do Conselho Estadual de

Promoção da Igualdade Racial e dá outras providências. A Comissão de

Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º

turno, com as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta. Em discussão, o projeto. Com a

palavra, para discuti-lo, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Sr. Presidente, serei rápido. Quero apenas dizer da

nossa alegria de ter a oportunidade de votar esse projeto. A noite hoje é realmente

muito importante, porque dois projetos fundamentais estão sendo votados. Há o

projeto que cria o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial. Tivemos

oportunidade de estar na Conferência Estadual, onde também estavam os Deputados

Carlin Moura, Maria Tereza Lara e Gláucia Brandão. Agora coroamos isto com a

aprovação do projeto, que é realmente muito importante, porque dispõe sobre a

criação do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial e dá outras

providências.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Quero também reafirmar a importância

desse projeto. Desde a outra legislatura, temos participado dessa discussão com

movimentos sociais de promoção da igualdade racial. Agora esse projeto cria o

Conselho por lei, o que até hoje não foi possível. Além disso, é um conselho paritário.
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É importante que a sociedade organizada participe, mas que o governo também

tenha seus representantes. Participamos, como o companheiro Deputado Weliton

Prado falou, da conferência estadual. Estivemos presentes com os Deputados

Weliton Prado, Carlin Moura e Gláucia Brandão. Nessa conferência ocorreu uma

discussão realmente muito importante com mais de mil pessoas, e de lá foram tirados

delegados para a conferência nacional, que começará no dia 25 de junho. Teremos a

honra de participar representando a Assembleia de Minas juntamente de outros

companheiros, colegas Deputados. O Conselho é fundamental exatamente para o

fortalecimento dos movimentos sociais organizados e também para que os apoiemos

na conquista de seus direitos, a fim de que não haja discriminação de forma alguma,

principalmente discriminação racial. Quero também dizer de público do nosso apoio a

esse projeto, que não é simplesmente do governo, mas é um projeto que vem ao

encontro dos movimentos sociais organizados. Na conferência até foi feito um pedido

para que o projeto fosse aprovado antes da conferência nacional. Esta Casa está

dando essa contribuição para a sua aprovação antes da conferência nacional, a fim

de que Minas o leve como conquista do povo mineiro, sobretudo dos movimentos

sociais que defendem igualdade racial. E é preciso que, além de o projeto se

transformar em lei, de fato o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial

possa dar a sua contribuição a esse importante movimento de promoção da

igualdade racial.

O Deputado Weliton Prado* - Quero agradecer e parabenizar a Deputada Maria

Tereza Lara, que é uma grande militante. Hoje realmente é uma noite histórica: a

criação do Conselho será um marco histórico, fruto da luta dos movimentos sociais,

uma reivindicação antiga. Hoje teremos a possibilidade de aprovar o projeto. Estamos

encaminhando favoravelmente à criação do Conselho e assim votaremos o PT, o

PCdoB e os demais partidos. Com certeza a criação do Conselho Estadual de

Promoção da Igualdade Racial garantirá a participação, garantirá a discussão; é uma

frente realmente muito importante para garantirmos igualdade racial em nosso

Estado. Mais uma vez, não podia deixar de dizer da nossa alegria. Quero parabenizar

o movimento, principalmente o movimento negro de todo o Estado, de todas as

regiões. Vou lembrar aqui a Conceição Leal, militante histórica da cidade de
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Uberlândia, e parabenizá-la pelo seu empenho; a ex-Deputada Federal e hoje

Prefeita de Betim, Sra. Maria do Carmo, que realizou a primeira Conferência Estadual

de Promoção da Igualdade Racial. Foi uma conferência belíssima, realmente

maravilhosa - tive a oportunidade de estar presente e fiquei impressionado -, que

contou com a participação de 700 pessoas. Quero parabenizar também o José

Gomes, lá de Montes Claros; os companheiros da juventude que estão organizando o

movimento negro; enfim, quero parabenizar todos e dizer que realmente esta noite é

muito importante, histórica, pois teremos a possibilidade de votar a criação do

Conselho Estadual da Promoção da Igualdade Racial.

Só para finalizar, lembro que, no passado, ocorreu um verdadeiro absurdo quando

o movimento abolicionista se mobilizava para acabar com a escravatura no nosso

país, um dos últimos países do mundo a acabar com a escravidão. Houve uma

grande mobilização, até de grande parte da imprensa e de setores da sociedade, que

diziam que, se acabasse a escravidão no nosso país, o Brasil quebraria, afundaria.

Vejam só o absurdo, a mentalidade, cujos resquícios infelizmente ainda existem até

hoje. Realmente a criação do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial é

um marco muito importante, como fruto de todos aqueles movimentos que lutam, há

anos e anos, há décadas, por justiça social. Então gostaria de agradecer e

encaminhar favoravelmente à aprovação do projeto da criação do Conselho Estadual

de Promoção da Igualdade Racial no Estado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em

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

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

1 e 2. As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de

Lei nº 2.177/2008 na forma do vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2. À

Comissão de Redação.

Declarações de Voto

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, felicito a Casa pela aprovação do projeto

que cria o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial em 2º turno, o que

significa um grande avanço. Esta Casa deu uma grande contribuição à sociedade
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com a aprovação desse projeto. Como já bem disseram a ilustre Deputada Maria

Tereza Lara e o Deputado Weliton Prado, esse pleito é de todos os movimentos

organizados em Minas Gerais, os quais se manifestaram na II Conferência Estadual

da Promoção da Igualdade Racial. Penso ser fundamental que, uma vez aprovado

em 2º turno, o projeto tenha agilizada sua redação final, para que o Governador do

Estado possa sancioná-lo o mais breve possível. Essa será, aliás, uma grande

contribuição que Minas Gerais levará para a Conferência Nacional da Promoção da

Igualdade Racial. Esse Conselho terá o papel fundamental de articular políticas

públicas de inclusão das comunidades afro-brasileiras, indígenas e quilombolas. Será

possível implementar, em Minas Gerais, política pública para essas inclusões. Nessa

área, hoje Minas tem uma política muito esparsa, espalhada e fragilizada, e o

Conselho cumprirá um papel fundamental: a fiscalização da sociedade civil, para que

possamos proteger os territórios quilombolas, dar o tratamento necessário para a

saúde dos afro-brasileiros e conscientizar a sociedade mineira sobre a importância

das políticas e das cotas raciais e sociais. Fico muito satisfeito, pois a Bancada do

PT-PCdoB teve um papel decisivo na tramitação desse projeto. Aliás, faço o registro

do papel fundamental da Comissão de Direitos Humanos da Casa, tão bem-presidida

pelo Deputado Durval Ângelo, na agilidade da tramitação do projeto. Fica aqui,

portanto, o nosso registro, e parabenizo toda a comunidade afro-brasileira, indígena e

quilombola de Minas Gerais pela sua mobilização e luta. Agora ficamos no aguardo

de que o Governador do Estado sancione, o mais breve possível, o Projeto de Lei nº

2.177/2008.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, agradeço aos colegas. Enquanto relator,

fiz as Emendas nºs 1 e 2. Uma é para garantir o acesso à terra, e a outra visa a

possibilidade de se organizarem em câmaras setoriais. Temos, em Minas Gerais,

vários movimentos negros, mas ainda não temos um reconhecimento maior do

movimento indígena. Esse Conselho destaca tanto os afrodescendentes quanto os

indígenas, embora a demanda seja diferenciada. Por isso, na Emenda nº 1, temos a

abertura para eles se organizarem em câmaras setoriais. Embora estejam em um

único conselho de igualdade racial, haverá uma câmara setorial específica para a

comunidade indígena e outra câmara setorial específica para abordar as demandas
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dos afrodescendentes. Com estudos específicos, o Conselho daria, então, o aval, e a

política seria definida, mas levando em conta tanto a peculiaridade dos indígenas

quanto a dos afrodescendentes. Essa foi a contribuição que pudemos dar;

gostaríamos, entretanto, que essa lei fosse ainda mais avançada, com o Conselho

sendo de fato deliberativo, sem precisar ser paritário, a exemplo do próprio Conselho

de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - Consea. E poderia ser, no

mínimo, tripartite, ou seja, um terço da comunidade indígena, um terço da

comunidade negra e um terço do poder público. Infelizmente, não conseguimos

avançar como desejávamos, mas já é um grande passo o que Minas Gerais dá com a

grande contribuição da Assembleia. Fica apenas o nosso apelo para a importância de

os afrodescendentes serem sempre unidos e, assim, procurar reparar as injustiças

desses 500 anos. Da mesma forma, faço um apelo à comunidade indígena para a

importância da unidade, porque, às vezes, alguns gestores públicos ignoram a

presença de indígenas em Minas. Pensam que comunidades indígenas estão no

Pará, em Rondônia, em Roraima, no Amazonas. Todavia, temos aqui muitas

comunidades indígenas que precisam ser respeitadas e que, de fato, têm de ser alvo

de uma política específica. E tal política só será eficaz e eficiente com a atuação de

um bom conselho da igualdade racial. Obrigado.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, parabenizo, mais uma vez, esta

Casa pela aprovação do Projeto nº 2.177/2009. Aproveitamos para agradecer a

presença dos Deputados, na quinta e na sexta-feira passadas, em Belém do Pará, na

13ª Conferência da União Nacional dos Legislativos Estaduais - Unale. Na ocasião,

tivemos oportunidade de concorrer à 1ª-Vice-Presidência da entidade, tendo sido o

nosso nome aprovado e efetivando-se a nossa eleição como 1º-Vice-Presidente da

Unale, Sr. Presidente. Além disso, conseguimos trazer para Minas Gerais, no mês de

maio de 2010, a 14ª conferência anual, e num ano importante, quando debateremos

vários assuntos. Não poderia, entretanto, deixar de divulgar o desagradável

acontecimento que teve lugar na nossa conferência, Sr. Presidente. Discutimos a

situação da saúde no Brasil e, nos próximos dias ou na próxima semana, nesta

tribuna apresentaremos ao Plenário e ao povo mineiro a Carta de Belém contendo

decisões oriundas daquele congresso. Como dizia, não poderia deixar de fazer



____________________________________________________________________________
420

menção à triste ausência do ex-Ministro da Saúde, o Governador de São Paulo. Foi-

lhe feito convite para proferir palestra na sexta-feira passada para mais de 600

Deputados que o aguardavam. Naquele mesmo dia, às 15 horas, o Governador Serra

comunicou pelo telefone à assessoria da Unale a sua ausência - foi uma falta de

respeito muito grande -, alegando problema de tendinite, de doença, etc. Fico até

meio preocupado. Esse negócio de candidatura à Presidência da República está

danado. A Ministra Dilma divulgou o problema dela. O Serra divulga sua candidatura

à Presidência, mas fala também de seu problema. Daqui a pouco, todos os nossos

candidatos à Presidência da República vão ter um problema de saúde. Isto foi falado

pelo Governador Serra. Às 15 horas, aconteceria sua palestra, mas, às 12 horas, ele

disse que não poderia ir em razão de uma tendinite. O mais incrível foi que, na

mesma hora, chegava um representante dele justificando sua ausência. Acho que foi

uma falta de respeito a uma entidade que congrega 1.053 Deputados em todo o

Brasil. Foi uma falta de respeito aos mais de 600 Deputados presentes, que estavam

discutindo, com seriedade, a saúde neste país, o que o legislador estadual poderia

fazer. As pessoas seriam muito gratas à fala do Sr. Ministro, do Sr. Governador de

São Paulo. O Sr. Serra, como ex-Ministro da Saúde, como homem que entende da

saúde, estava com a saúde abalada. Fica aqui o protesto deste Deputado, como

membro daquela entidade, como um Deputado atuante que esperava a fala do Sr.

Serra. Tenho certeza de que isso foi muito feio. Ele poderia ter avisado com maior

antecedência, não precisava ter levantado a expectativa que levantou, não só para os

Deputados mas também para os funcionários dos Legislativos que ali estavam. Havia

mais de 2 mil participantes de todas as localidades do Brasil. Foi um sucesso o

evento. Fica o nosso protesto pela falta de atenção do Sr. Governador Serra. Se não

quisesse falar em público, se não quisesse mostrar um pouco do seu conhecimento,

da sua experiência, que falasse imediatamente. Gostaria de registrar a presença do

Governador Requião, grande palestrante; do ex-Deputado Estadual e Governador de

Tocantins, Dr. Marcelo; e do Pessuti, Vice-Governador. Parabenizo a todos que ali

estiveram para abrilhantar o XIII Congresso da nossa entidade. Muito obrigado, Sr.

Presidente. Fica o protesto. Espero que o Governador Serra, da próxima vez que

aceitar um convite, vá. Não pode deixar um plateia tão significante à espera, na
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expectativa de ouvir suas palavras. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - A Presidência verifica, de plano, a

inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno,

encerra a discussão, em 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.858/2008 e 3.188/2009,

uma vez que permaneceram em ordem do dia por 6 reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 3, às 9 e às 20 horas, nos termos

do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a

ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 35ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/6/2009

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 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.858/2008; votação do projeto, salvo emendas;

aprovação; verificação de votação; inexistência de número regimental para votação;

anulação da votação; renovação da votação do projeto, salvo emendas; aprovação;

verificação de votação; inexistência de quórum para votação; anulação da votação;

questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião; renovação da votação do

projeto, salvo emendas; aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação;

votação das Emendas nºs 1 e 2; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei

nº 3.188/2009; discurso do Deputado André Quintão; votação do projeto, salvo

emendas; aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação; votação das

Emendas nºs 1 e 2; aprovação; declarações de voto - Questões de ordem -

Encerramento.

Comparecimento
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- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

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

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

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

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

- Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano -

Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -

Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares -

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

de Andrada - Leonardo Moreira - Maria Lúcia Mendonça - Maria Tereza Lara - Mauri

Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo

Aloise - Rômulo Veneroso - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -

Tenente Lúcio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander

Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h15min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

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

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

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

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os Projetos
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de Lei nºs 1.723/2007 e 2.177/2008, apreciados na extraordinária realizada ontem, à

noite.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.858/2008, do

Governador do Estado, que autoriza a desafetação de parte da área da Reserva

Biológica Serra Azul, criada pelo Decreto nº 39.950, de 10/10/98. A Comissão de

Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Meio Ambiente

opina pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta. Em

votação, o projeto, salvo emendas. 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; 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 33 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação. A Presidência a torna sem efeito. No entanto, com a entrada de outros

Deputados no Plenário, vai renovar a votação. Em votação, o projeto, salvo emendas.

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; 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 37 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação. A Presidência a torna sem efeito.

Questão de Ordem

O Deputado José Henrique - Sr. Presidente, foi computado o voto do Deputado

Padre João?

O Sr. Presidente - Sim, foi computado o voto do Deputado Padre João.
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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. A Presidência vai renovar a

votação do projeto, salvo emendas. Em votação, o projeto, salvo emendas. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico; 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” 38 Deputados; houve 1 voto em branco,

totalizando 39 votos. Está aprovado, em 1º turno, o projeto, salvo emendas. Em

votação, as Emendas nºs 1 e 2. As Deputadas e os Deputados que as aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado,

em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.858/2008 com as Emendas nºs 1 e 2. À Comissão

de Meio Ambiente.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.188/2009, do Governador do Estado,

que altera 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. A Comissão de

Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, que

apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Justiça. Com a palavra, para encaminhar

a votação, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, esse projeto altera algumas condições

de garantia da operação de crédito que permite a captação de R$135.000.000,00,

para serem investidos em obras do Proacesso e de pavimentação asfáltica em
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Municípios que ainda não têm essa ligação feita e integrantes do programa

estruturador Proacesso, principalmente direcionado para os Municípios do Vale do

Rio Doce.

Sabemos da necessidade da logística e das rodovias para o desenvolvimento

econômico de uma região tão importante como o Vale do Rio Doce. Nesse sentido,

quero deixar claro que a Oposição na Assembleia, o Bloco PT-PCdoB, votará

favoravelmente. A Oposição daqui, de Minas Gerais, é diferente da Oposição em

Brasília, onde querem prejudicar o trabalho do PAC, paralisar o trabalho da Petrobras

com uma CPI sem objeto determinado. Aqui, em Minas, a Oposição é diferente da

oposição que é feita ao governo Lula. No governo Lula, a Oposição é daquela lógica

segundo a qual “quanto pior, melhor”. A Petrobras está prestes a desenvolver a

exploração do pré-sal, descobrindo novas jazidas minerais no Acre. Aqui em Minas

Gerais, o gás natural. Em Brasília, a Oposição quer atrapalhar o trabalho da

Petrobras. Em Minas Gerais, sem a Oposição, não aprovaríamos, na semana

passada, o empréstimo de US$260.000.000,00 - cerca de R$520.000.000.000,00 -

para o governo do Estado aplicar na melhoria das estradas e nas obras do Proacesso

para todos os Municípios de Minas Gerais.

Em Minas Gerais, o PT-PCdoB e o PMDB têm responsabilidade com os

encaminhamentos do governo estadual, principalmente aqueles que são positivos

para a população. Em nome da defesa do Vale do Rio Doce, o Bloco PT-PCdoB

votará favoravelmente a esse projeto.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. As Deputadas e os

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

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que não registraram sua presença no painel que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 38 Deputados. Houve 2 votos em branco,

totalizando 40 votos. Está aprovado o projeto, salvo emendas. Em votação, as

Emendas nºs 1 e 2. As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam
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como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o

Projeto de Lei nº 3.188/2009 com as Emendas nºs 1 e 2. À Comissão de Fiscalização

Financeira.

Declarações de Voto

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Embora sabendo do incômodo que poderia

causar a solicitação de verificação de votação, fiz questão de fazê-la, considerando a

importância do empréstimo para atender a um projeto estruturador do governo. Cabe,

neste momento, registrar o nome de todos os Deputados que disseram “sim” ao

projeto. Isso é importante. Esperamos que o asfaltamento das conexões principais do

Estado possa facilitar o acesso a inúmeros Municípios. Esse é o nosso desejo. No

entanto, chamo a atenção para o fato de que termos dito “sim” a um projeto que libera

recursos para a implementação do Proacesso não implica deixarmos de cobrar do

governo a rigorosa prestação de contas e a aplicação correta desses recursos.

Queremos que o projeto se concretize de tal forma que as vias mineiras sejam

seguras, bem sinalizadas, com acostamentos e vias de escape, de modo que, Sr.

Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, elas possam se constituir em vias de

progresso e de desenvolvimento, e não mais permanecer como espaço para

acidentes e mortes, que são absolutamente evitáveis. Queremos que o Proacesso

seja garantido dentro dos critérios mais corretos, precisos e modernos, para que

nossas vias sejam seguras e, em vez de sofrimento, tragam desenvolvimento para o

povo de Minas Gerais. Aprovando o investimento do governo, estamos dizendo que

também acompanharemos, de perto, a execução correta das obras.

O Deputado Vanderlei Miranda - Assim como o PT e o PCdoB, o PMDB tem-se

mostrado presente nos momentos mais importantes de votação nesta Casa. O projeto

em questão, como disseram os colegas que me antecederam, é importante, porque

beneficia a população do nosso Estado, mas faz-se necessário destacar que a

presença do PMDB nesta manhã, ao lado do PT e do PCdoB, foi, sem dúvida,

decisiva para sua aprovação. Meu partido, aliás, sempre demonstra boa vontade para

aprovar os projetos dos Deputados da Casa e os do Executivo que aqui chegam.

Para o PMDB, todos devem ser votados com o mesmo empenho, e devem ser

chamados à responsabilidade os companheiros, Deputados e Deputadas desta Casa.
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Encerro, Sr. Presidente, destacando, mais uma vez, que o PMDB se fez presente no

Plenário nesta manhã e que isso foi decisivo para a aprovação do projeto. Que minha

fala seja registrada. Muito obrigado.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, este Deputado e a bancada PT-PCdoB

votamos favoravelmente ao empréstimo para a execução das obras do Proacesso no

Vale do Rio Doce. Na semana passada, votamos também a favor do empréstimo de

US$250.000.000,00. Considero importante reafirmar que a nossa bancada está tendo

a compreensão de votar favoravelmente ao que é necessário para o povo de Minas

Gerais. Quero chamar atenção, especialmente dos nossos Prefeitos e das nossas

Prefeitas e da população do interior, para o fato de que essas estradas, o Proacesso,

são uma demanda, um pleito, uma necessidade das nossas cidades do interior. E

esta Casa Legislativa e nós, Deputados e Deputadas, estamos cumprindo o nosso

papel. Primeiramente, ouvimos os Prefeitos e a comunidade, apresentamos o pleito

das obras de asfaltamento e votamos favoravelmente ao empréstimo. Se fizermos a

conta, perceberemos que já são quase US$400.000.000,00, o que corresponde a

quase R$800.000.000,00 já liberados para a execução das obras. É importante

salientar que há uma certa morosidade na execução dessas obras. Há dois anos, a

Comissão de Transporte desta Casa realizou uma audiência pública no nosso

Município de Virgolândia, onde a obra de asfaltamento de Virgolândia e Coroaci até

Governador Valadares foi aprovada. De acordo com o cronograma original do DER,

essa obra estaria concluída no final do ano passado, mas vieram as chuvas, uma

nova licitação e só agora eles a estão retomando, mas ninguém sabe quando ela

acabará. A lentidão é muito grande. Parece que, quando os Municípios são menores

e bem interioranos, o governo do Estado não dá a devida atenção, não tem a devida

destreza, presteza e agilidade para conclusão das obras. Somente agora as obras

estão continuando por lá, mas a passo de tartaruga. Da mesma forma, Sr. Presidente,

nessa mesma audiência pública, determinou-se o asfaltamento da estrada que liga o

entroncamento de Virgolândia a Peçanha. Trata-se de importante estrada. Lá há uma

grande plantação de eucalipto, por onde passam muitos caminhões. Quando chove,

aqueles caminhões bitrem e tritrem arrancam e destroem toda a estrada. A cidade de

Peçanha é a comarca da região. Para registrar um divórcio ou uma separação,
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solicitar uma pensão alimentícia, impetrar um “habeas Corpus” ou um mandado de

segurança, para tudo dependem de Peçanha. São quase 50km de terra, barro e

poeira. Também foi acertado que essa estrada seria asfaltada, mas, até hoje, as

obras nem sequer começaram. Nem começaram as medições da estrada. Aliás,

minto, medem a estrada sempre, mas não começam a obra. Sr. Presidente, é

importante salientarmos que o dinheiro está aí, que os Deputados estão fazendo sua

parte, que estamos ajudando o governo, que estamos votando favoravelmente aos

projetos e colocando dinheiro no caixa do governo. Nesse momento de crise no País,

é fundamental que aconteçam obras, porque serão elas que salvarão a economia

mineira e a brasileira, gerando emprego e renda. Agora, precisamos de mais destreza

e mais agilidade. A mesma agilidade que há na obra do Centro Administrativo, esse

suntuoso palácio que está sendo construído para a nova sede do governo do Estado,

no vetor norte de Belo Horizonte. Essa obra está de vento em popa, com grande

velocidade, com a mesma velocidade com que construíram a Linha Verde. Com

menos de dois anos, eles entregaram a Linha Verde, que é o filé-mignon da Capital.

Portanto, eles deveriam ter a mesma destreza e agilidade para fazer as nossas

estradinhas do interior - de Virgolândia, de Peçanha e de São José da Safira. É de

velocidade, agilidade e competência que o povo de Minas precisa, porque dinheiro

não está faltando, está em caixa, graças à política econômica do Presidente Lula.

O Deputado José Henrique - Sr. Presidente, votei favoravelmente o Projeto de Lei

nº 3.188/2009, do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a contratar

operação de crédito com o Banco do Brasil, para a construção de rodovias, dentro do

Proacesso, que foi lançado desde o início da sua gestão. Esse projeto foi aprovado

nesta Casa e é grandioso. Confesso que não acreditava que o governo teria o

empenho e as condições para dar prosseguimento a um projeto tão grandioso, que é

asfaltar mais de 200 Municípios em Minas Gerais. São 200 Municípios maiores que

muitos Estados do Brasil. Nesse final de semana estive no Vale do Rio Doce e vi

várias obras sendo ou já concluídas. A felicidade e a economia para aqueles que são

usuários dessas rodovias foram muito grandes.

O Deputado Carlin Moura falou sobre o palácio administrativo, que é outra obra

grandiosa. Vejo essa obra como uma necessidade, porque o Centro Administrativo
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trará muita economia. São investimentos que irão centralizar toda a área

administrativa do governo de Minas Gerais na região do antigo Jockey Club. É uma

obra que tem um custo grande, mas que trará economia e criará para Belo Horizonte

um centro cultural. A Praça da Liberdade, onde estão as secretarias e o Palácio da

Liberdade, vai virar centro cultural. Belo Horizonte ganha um espaço muito grande e

muito belo para a população encontrar programas culturais no projeto aquitetônico

que já existe. O nosso Governador tem uma visão de estadista. A obra do centro

administrativo é grandiosa, mas não é faraônica. É uma obra necessária. O

Governador está fazendo um belo governo. Vocês podem perceber que os grandes

governantes deixaram grandes obras. Temos belas obras de 2000 anos atrás feitas

por grandes governantes. E a nossa obra não é apenas bela, é grandiosa por ser um

centro administrativo que atenderá todo o Estado. Voltando ao projeto do Proacesso,

precisamos lhe dar continuidade para asfaltarmos todas as rodovias. Já estamos

sonhando com as ligações de outros Municípios, que não estão dentro da área do

Proacesso, mas que vão melhorar o escoamento da produção agrícola e o transporte

de toda a população de Minas Gerais. Quero parabenizar esta Casa por aprovar este

projeto de tão grande importância para nós, mineiros. Muito obrigado.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, estamos aprovando um projeto

que representa a evolução de Minas Gerais. Minas está crescendo, é muito diferente

de sete anos atrás, quando o Governador Itamar Franco deixava um governo

desastroso. Nós, aqui da Assembleia, tivemos a oportunidade de ver um ex-

governador que só sabia brigar com o Presidente da República. Itamar passou quatro

anos falando mal, brigando com o Presidente da República. Porém, na hora de ir

embora, disse que ele era muito bom, morreu de amores pelo Fernando Henrique.

Depois, vimos uma política diferente. Uma política, acima de tudo, de compromisso

com o povo de Minas Gerais, com o Estado. O Governador Aécio Neves chegou,

trabalha com o governo federal e faz por onde. Quando apoiamos o pedido de

empréstimo, há Deputados que criticam, dizendo que depois terá que ser pago.

Tenho certeza de que Minas vai conseguir pagar com a própria economia e o ganho

decorrente da produção. O Deputado Carlin Moura fala da agilidade do Centro

Administrativo. Tenho orgulho de integrar e apoiar um governo que constrói um
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Centro como aquele, pois trará grande economia. O governo deixará de pagar

aluguéis e sobrarão recursos para pagar o empréstimo relativo ao asfalto. Acima de

tudo, criará facilidades para o funcionalismo público quando quiser fazer uma greve.

A greve será agilizada por telefone: “Vamos fazer uma manifestação no

estacionamento B”. Então, todos os funcionários se deslocarão até o local, e o Estado

irá parar. Criará facilidades para todo mundo; para o funcionalismo público fazer

greve, para o governo de Minas agir de forma mais rápida, para o Prefeito que, ao

chegar em Belo Horizonte, tem que correr ao centro da cidade, para depois sair para

outro canto. Enfim, serão criadas facilidades para todos e será criada a possibilidade

de economizar. O Carlin critica o Centro Administrativo e a Linha Verde. A Linha

Verde reativou o Aeroporto de Confins, o que ninguém acreditava ser possível. Fiz

parte disso. Presidi todas as Comissões em que se transferiram os vôos da Pampulha

para Confins. Estou orgulhoso de estar aqui hoje, sabendo que o governo de Minas

terá condições de pagar o empréstimo com mais produção e com o Proacesso. Santo

Antônio do Itambé espera, de braços abertos, a ligação por asfalto. Eu não me

importo porque Santo Antônio do Itambé é um lugar gostoso. Até o Serro temos

asfalto. Depois, até chegar em Santo Antônio, temos estrada de chão. O turismo,

queiram ou não, gosta disso, mas a população não aguenta esperar mais.

Exatamente por isso, antes de falar em Proacesso, já brigávamos por asfalto para a

cidade de Santo Antônio do Itambé. Aproveitamos para convidar todos para a nossa

festa. O Prefeito não vai ajudar, mas vamos fazer a festa este ano de qualquer jeito.

Deixo um apelo à Prefeitura de Belo Horizonte, que adora multar todos os donos de

lotes que estão sem passeio. Na região da Pampulha, a Prefeitura saiu multando todo

mundo. Conversamos com a administradora da região, que faz parte de Contagem,

para sabermos por que o zoológico ainda não tem passeio e está com o muro caído,

desleixado. Soubemos que os trabalhos foram solicitados por Contagem e que a

Prefeitura de Belo Horizonte, responsável pelo zoológico, até hoje não fez nada.

Temos um zoológico que abrange toda a região da Pampulha, em Belo Horizonte,

sem passeio e com o muro caído. Deixo um apelo deste Deputado e, tenho certeza,

dos companheiros da Rádio Itatiaia e da TV Bandeirantes. Se não deu resultado até

agora apenas falar aqui, apenas solicitar providências, temos que informar a
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imprensa sobre isso. Hoje, passei a informação para o companheiro Eduardo Costa e

vou passar para o Sapia, da Bandeirantes. Então, dará resultado, Sr. Presidente. O

zoológico de Belo Horizonte tem uma grande extensão de muros caídos e está sem

passeio, prejudicando a população dessa região da cidade.

Questões de Ordem

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, em primeiro lugar, alerto o nosso amigo,

Deputado Alencar da Silveira Jr.: o ex-Governador Itamar foi uma figura importante

para o Governador Aécio Neves fazer um bom governo, apesar de alguns equívocos,

incluindo a construção do Centro Administrativo. O Governador Itamar Franco brigava

com o Presidente Fernando Henrique para defender Minas Gerais. Talvez tenha sido

o único estadista que movimentou as forças policiais para impedir que o PSDB

entregasse Furnas. Eles já a haviam entregue, abaixaram a água de Furnas para

vender esse patrimônio do povo brasileiro. Naquela época, Itamar empreendeu um

movimento fantástico, foi muito criticado, mas defendeu os interesses de Minas.

Também foi o Governador Itamar Franco que tomou a Cemig de volta, após ter sido

vendida pelo PSDB, partido do atual Governador. Itamar Franco enfrentou as

adversidades com a ajuda desta Casa e apurou as falcatruas que ocorreram naquela

transação. Aliás, denunciamos isso relativamente a esses empréstimos. Quando o

governo oferece ações da Cemig para garantir empréstimos, ocorre venda

antecipada. Fizemos a mesma denúncia quando o Governador Hélio Garcia lançou o

eurobônus e deu as ações da Cemig como garantia. Depois, essas ações foram parar

na mão do Banco Opportunity, que assumiu o controle da Cemig. Foi o Governador

Itamar Franco, Deputado Alencar da Silveira Jr., que propiciou ao Governador Aécio

Neves fazer reforma administrativa, inclusive com a minha ajuda. Ideologicamente,

era contrário a lei delegada. Aprovamos a lei delegada no governo do Itamar Franco

para que o Aécio pudesse realizar a reforma administrativa. Assim, Aécio pôde fazer

uma boa administração. Itamar foi massacrado pelo PSDB, pelo Presidente Fernando

Henrique. Por isso, Minas não vota em Fernando Henrique. Mas temos de lembrar o

que Itamar fez para Minas Gerais. Em sua gestão houve vários problemas

administrativos, que questionamos aqui por várias vezes. Fizemos o Governador

Itamar Franco retirar de tramitação vários projetos enviados para esta Casa. Um
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deles criava taxas na área da saúde. Bati duro contra esse projeto na Comissão de

Justiça, levantamos a questão e a levamos ao Governador. Até hoje, Sr. Presidente,

ninguém sabe quem enviou esse projeto a esta Casa. Parece que era um golpe que

queriam aplicar contra o governo Itamar Franco. Os empréstimos são corretos, mas

dar ações da Cemig como garantia está cheirando a alguma coisa equivocada,

porque já conhecemos essa história, já participamos dela. Trata-se de uma venda

antecipada das ações da Cemig, que hoje é o melhor investimento do mundo, porque

a Cemig só dá lucros: não realiza investimentos, fornece a pior energia do Brasil e a

mais cara do mundo. As ações da Cemig são altamente valorizadas. Hoje a Cemig

trabalha em função do investidor, e não do consumidor, não é Deputado Weliton

Prado, especialista em Cemig? É a isso que estamos assistindo, e calados. Sr.

Presidente, há bairros em Pará de Minas em que a pessoa não consegue abrir portão

eletrônico, porque a energia elétrica não é suficiente: só chega a 80V, em vez de pelo

menos 120V. Gastam dinheiro hoje com a Cemig, em propaganda, para dizer que é a

melhor energia do Brasil. Pode ser uma boa empresa, uma empresa nossa, de Minas,

apesar de já haver sido vendida e de ter seu patrimônio sucateado. Foi vendida por

causa da desverticalização, e essa participação da Cemig em qualquer tipo de

empresa é uma forma de descapitalizar o seu patrimônio, que hoje é só o nome. Se

analisarmos seu patrimônio, veremos que já está todo privatizado, na mão de

terceiros. Sr. Presidente, aprovamos essa emenda, mas fiz questão de levantar isso

na Comissão. O que me preocupa é o governo dar ações da Cemig como garantia

por esses empréstimos. Isso está cheirando a venda de ações da Cemig sem

passagem pela Bolsa de Valores e sem estabelecimento de preço definido na época

da venda. Levantei isso quando o Hélio Garcia lançou o eurobônus; é o que estamos

vendo aqui. Vamos aprovar o projeto, porque acho que o grande projeto do governo é

o Proacesso, que precisa ser concluído, até para que se siga o exemplo de Tancredo

Neves. Quando candidato a governador de Minas, ele disse uma coisa que nunca

mais esqueci: não haverá desenvolvimento se não houver chão preto. Isso o Aécio

Neves está fazendo benfeito. O desenvolvimento e a integração de Minas serão

realizados por meio do asfalto, por isso há o empréstimo. Agora, continuo duvidando

das garantias.
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O Deputado Weliton Prado - Sempre falo aqui e vou continuar repetindo, porque

vemos a realidade nas ruas, ao entrarmos em contato com o povo. A energia elétrica

e a água, para o povo, são como o arroz e o feijão. Infelizmente, esses bens

essenciais vêm sendo tratados como mera mercadoria neste governo. A Cemig é um

bom exemplo disso. Há pouco, conversava com um segurança da Casa, que faz

questão de pagar suas contas em dia, mediante débito automático. Todo mês, paga a

conta de luz mediante débito automático. Ontem, foi surpreendido em sua residência,

quando um trabalhador terceirizado - porque a Cemig está terceirizando seu serviço -

foi cortar sua conta. Mostrou que sua conta havia sido paga mediante débito

automático. O trabalhador disse que havia ficado pendente uma conta de um mês

específico, que devia ter havido erro no banco. Não há conversa. Foi lá e cortou a luz

mesmo, deixando o cidadão sem energia. O que ele teve de fazer? Teve de resolver

o problema no banco e solicitar a religação. Sabe quanto custa solicitar a religação?

R$22,00. A Cemig lucra milhões e milhões por mês com as ligações de emergência, e

parte vai para as empresas terceirizadas. Acredito que haja uma cota mínima de

cortes que a Cemig tem de fazer para atingir tantos milhões de reais. E ainda queriam

inscrever no SPC e no Serasa o nome do cidadão que estivesse devendo, o qual já é

penalizado com a conta de água e com a conta de luz. No ano passado, conseguimos

uma redução histórica - 17% -, pela primeira vez na história da Cemig. Este ano, a

Cemig queria 32% de aumento. Fomos só eu e o Deputado Federal Elismar Prado à

Aneel, enfrentar um batalhão de advogados da Cemig. Só nós dois, enfrentando um

batalhão de advogados da Cemig, conseguimos provar vários pontos da planilha de

custo, e o reajuste ficou em torno de 4%, abaixo da inflação, pois a Cemig queria

32%. O mesmo ocorreu em relação à água. Conseguimos impedir o aumento da água

através da representação a que demos entrada no Ministério Público, de quase 10%,

a partir do mês de março. Conseguimos barrar esse reajuste na Justiça. A Copasa

tentou fazer reverter o processo, perdeu uma liminar aqui no Tribunal, perdeu no STJ

e tenta, de todas as formas, aumentar o valor da conta de água, alegando que a

empresa quebrará. Qual não foi nossa surpresa quando fechou o trimestre com lucro

de R$133.000.000,00, 52% a mais? Como, então, incluiu no processo que, se não

houvesse aumento, não teria condição de atender o consumidor da mesma forma,
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porque teria muito prejuízo? Alguns meses depois, fecha o balancete - mesmo sem o

aumento - com um faturamento de 52% a mais, R$133.000.000,00. Realmente, a

questão é muito séria. Continuaremos a resistir nesta Casa ao projeto que cria uma

agência tarifária para homologar as decisões do governo de aumentar o valor da

conta de água. Vamos resistir até o final. Vamos entrar na Justiça. A questão da

licitação dos veículos da Cemig é outro ponto muito sério. Estão fazendo uma

licitação para alugar mais de mil veículos por R$147.000.000,00. Se comprassem

esses mais de mil veículos, a Cemig gastaria no máximo R$60.000.000,00. Comprar

um veículo popular fica em torno de R$30.000,00; alugar, em R$130.000,00. É difícil

até tentar entender. Para alugar o veículo, o preço é R$130.000,00, mas comprar

esse mesmo veículo fica em R$30.000,00. Não tem lógica, não tem cabimento.

Denunciamos. A Cemig prorrogou o processo licitatório. Colocamos 716 pontos,

exigências que as empresas teriam de cumprir, o que era praticamente impossível

cumprir no prazo. Prorrogou-se o prazo. As exigências eram exageradas. Esperamos

que a Cemig cancele esse processo licitatório. Já estamos preparando uma ação na

Justiça, no Ministério Público, porque o consumidor, a população de Minas, terá um

prejuízo de R$90.000.000,00. Por que, em vez de alugar esses veículos por

R$147.000.000,00, a Cemig não os compra por R$50.000.000,00? E, ainda,

passados três anos, poderá vendê-los e aumentar o seu patrimônio, comprando

outros veículos novos. Portanto, fica aqui a nossa indignação, dizendo que nossa

luta, em defesa do povo e do consumidor, continuará, com muita firmeza nesta Casa.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Já fizemos uma discussão na declaração de

voto, e, depois, o Deputado Antônio Júlio falou sobre o Itamar. Não discuto o valor do

Itamar, como estadista, em sua defesa do patrimônio do País. Mas,

administrativamente, ele deixou muito a desejar. Esta Casa mesmo repassou

R$52.000.000,00 para os cofres do Estado durante dois anos, porque o Estado

estava perrengue. Por que, logo após a saída de Itamar Franco, ele só falava bem de

Fernando Henrique? Dizia que Fernando Henrique foi seu amigo, etc. Não dá para

entender. Administrativamente, o Estado parou. Ou estou falando besteira? Chamem

o Deputado Sávio Souza Cruz, que foi Líder do governo, para falar. É ruim nos

lembrarmos disso na ausência do Deputado Sávio. Mas, administrativamente, foi um
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período horrível. Perguntem ao povo mineiro. Itamar, com suas picuinhas, um dia

estava bem, outro, mal. Itamar foi uma negação administrativamente. O Estado parou

por quatro anos, foi nacionalmente criticado. Itamar foi um grande homem na defesa

de Furnas, também atuou bem em relação à Cemig. Ninguém tem dúvida disso. Mas,

administrativamente, foi um fracasso, ou algum Deputado pode falar o contrário?

Defendeu o nosso patrimônio como eu o faço, hoje, desde a descoberta do pré-sal.

Temos uma linha energética grandiosa e devemos fazer um movimento junto a todas

as Assembleias, porque não podemos deixar a Petrobras, o capital externo tomar

nossa riqueza natural. Não adianta dizer que só serão beneficiadas as cidades que se

encontram à beira-mar. Temos de nos lembrar de todos os Municípios do Brasil.

Temos de criar uma companhia, uma empresa, para defender o pré-sal, que será a

maior fonte energética de petróleo e gás natural do mundo. Na próxima semana, ou

nos próximos 10 dias, apresentarei um estudo, sobre o qual falamos no último

congresso, para fazermos um movimento nacional, no qual Santo Antônio do Itambé,

Serro, Serra Azul, Alvorada terão condições de receber um percentual dessa riqueza

natural, que será explorada no País. Não adianta a riqueza ficar só em Campos, no

Rio, às margens do mar. Terá de ser distribuída para todas as cidades, porque,

somente com uma autêntica distribuição de renda, o País crescerá. Se há uma fonte

energética, que beneficiará o mundo, por que não dividir o benefício com todo o

Brasil? O Brasil tem um pulmão, que é o Amazonas, de que só nós temos de cuidar.

Está na hora de o Brasil dizer que temos o pulmão do mundo e que o mundo inteiro

terá de pagar por isso. Dessa forma, daremos melhor condição de vida ao próprio

povo do Amazonas. Por que temos de preservar para nossos filhos e netos uma

reserva daquelas, se os filhos e netos do mundo inteiro dela se beneficiarão, mas só

nós temos de arcar com o compromisso de cuidar? O mundo tem de cuidar da

Amazônia. Estamos longe, estamos em Minas Gerais, mas temos de nos preocupar

com a Amazônia, sim. O mundo inteiro - o Japão, a Coréia e os outros países -

também tem de se preocupar com a Amazônia. Se o mundo estivesse pagando

imposto, algum atrativo para a Amazônia, com certeza, ela estaria muito mais bem-

preservada e a população não estaria passando as dificuldades por que passa hoje.

Sr. Presidente, vem aí uma nova campanha, uma nova fonte energética, o pré-sal.
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Quero deixar bem claro que o Sr. Itamar tem os seus valores, mas,

administrativamente, foi um fracasso. Nós, desta Casa, temos de fazer por onde, para

que essa nova renda e esse novo poder energético do Brasil beneficie todos os

Municípios do País. Muito obrigado.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

logo mais, às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária

também de hoje, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.311/2009

Comissão de Direitos Humanos

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.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ele, conforme

preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.311/2009 tem por escopo declarar de utilidade pública o

Movimento Unificado Negro de Divinópolis, entidade civil sem fins lucrativos, fundada

em 2007, que tem por objetivo principal manter viva a memória cultural e religiosa

afro-brasileira, visando à valorização da raça negra.

Os principais objetivos do Mundi, além do mencionado, são o desenvolvimento de

programas de qualificação profissional e inclusão da pessoa negra no mercado de

trabalho; promoção da assistência social às minorias e excluídos; fomento de ações

que contribuam para o desenvolvimento econômico e combate à pobreza; promoção
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e defesa da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de

outros valores universais, bem como da conservação do patrimônio histórico e

artístico.

Por fortalecer o processo de participação concreta daquela comunidade na

consolidação da cidadania, ele torna-se merecedor do pretendido título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.311/2009 em turno

único.

Sala das Comissões, 8 de junho de 2009.

Vanderlei Miranda, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2009

ATAS

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 2/6/2009

Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adalclever

Lopes, Délio Malheiros, Gil Pereira e Leonardo Moreira, membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Carlin Moura. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Leonardo Moreira, dispensa a

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

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

discutir a proposta de regulamentação dos cartões de crédito pelo Banco Central. A

Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. José Antônio

Marciano, Chefe do Departamento de Operações Bancárias e de Sistema de

Pagamentos do Banco Central do Brasil; Ilídio Inácio Alves, Assessor da

Subsecretaria de Indústria, Comércio e Serviços, representando o Sr. Sérgio Barroso,

Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais; Roberto Alfeu

Pena Gomes, Presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte; Maria

Lúcia Scarpelli, Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara

Municipal de Belo Horizonte; Marcelo Rodrigo Barbosa, Coordenador do Procon

Assembleia; Stael Christian Riane Freire, Coordenadora do Procon Municipal; Renata

Figueiredo, economista, representando o Sr. Renato Rossi, Presidente da Federação

do Comércio do Estado de Minas Gerais - Fecomércio Minas -; que são convidados a

tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Carlin Moura,

autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais;

logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.

Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas

taquigráficas. 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
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pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na ausência do

Deputado Gil Pereira, a Presidência redistribui o Projeto de Lei nº 964/2007, no 2º

turno, ao Deputado Leonardo Moreira, que solicita prazo regimental para emitir

parecer pedido que é deferido pelo Presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e dos demais

participantes e convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de junho de 2009.

Adalclever Lopes, Presidente - Gil Pereira - Leonardo Moreira.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/6/2009

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

(substituindo o Deputado Almir Paraca, por indicação da Liderança do PT) e os

Deputados Fábio Avelar e Sávio Souza Cruz, 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 apreciar matéria constante na pauta, discutir e votar proposições

da Comissão e comunica o recebimento de correspondência publicada no “Diário do

Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofício dos Srs. Maurício

Petenusso, da Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais Ltda -

CCPR - Itambé; Carlos Eduardo Ferreira Pinto, Promotor de Justiça (28/05/2009). O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.256/2009 (Deputado Fábio Avelar)

e 2.333/2009 (Deputado Gil Pereira) em turno único; e 2.966/2009 (Deputado Fábio

Avelar) em 1º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os

pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 16/2007 (relator:
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Deputado Fábio Avelar) na forma do Substittutivo nº 2, e pela rejeição da Emenda nº

2; e 2.966/2009 (relator: Deputado Fábio Avelar). 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 3.256/2009, que recebeu parecer pela aprovação.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

3.813, 3.814, 3.815, 3.816, 3.817, 3.818, 3.819, 3.820 e 3.821/2009. Submetido a

discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

2.692/2008. 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 Chico Uejo em que solicita

seja realizada reunião de audiência pública no Município de Serra do Salitre para

discutir o impacto ambiental que será causado na região pelas atividades

mineradoras das empresas Fosfértil e Galvani Indústria, Comércio e Serviço Ltda.;

Sávio Souza Cruz (2) em que solicita seja convidado o Engenheiro Ricardo Wagner

Reis Duarte para expor sobre o programa para avaliação vetorial de desempenho

ambiental por ele desenvolvido; e sejam convidados os Ministros do Meio Ambiente e

de Minas e Energia para debater, em reunião de audiência pública, o texto do Decreto

Federal nº 6.640, de 2008, que alterou o Decreto nº 99.556, de 1990, bem como sua

proposta de regulamentação em andamento; Inácio Franco em que solicita seja

realizada audiência pública no Município de Pará de Minas a fim de debater a forma

como o IEF e outros órgãos ambientais vêm fiscalizando os produtos rurais da região,

provocando processos penais ajuizados pelo Ministério Público; Adalclever Lopes em

que solicita seja realizada reunião conjunta com a Comissão de Defesa do

Consumidor e Contribuinte, no Município de Caratinga, a fim de discutir a

inadimplência da Copasa, no que se refere ao contrato para exploração do esgoto

sanitário firmado com este município; Almir Paraca em que solicita seja realizada

audiência pública no Município de São José da Lapa, a fim de discutir a degradação

ambiental, o assoreamento de cursos d'água e a destruição e supressão de

vegetação da flora e fauna locais provocados pela extração de areia na região; e

Fábio Avelar (2) em que solicita seja realizada reunião de audiência pública no
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Município de Santa Luzia, a fim de esclarecer à população os benefícios e

implicações gerados pela implementação da estação de tratamento de esgoto - ETE -

, autorizada pela Copasa; seja encaminhado ao Ministério Público do Estado e à

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável documento

contendo denúncias relativas a empresas que tratam os resíduos industriais de forma

inadequada, em descumprimento às normas e exigências ambientais, para que sejam

tomadas as medidas necessárias. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

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

Sala das Comissões, 4 de junho de 2009.

Fábio Avelar, Presidente.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA EXECUÇÃO DAS

PENAS NO ESTADO, EM 4/6/2009

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite,

Durval Ângelo e Fábio Avelar (substituindo o Deputado Wander Borges, por indicação

da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude

da aprovação de requerimento do Deputado Durval Ângelo, dispensa a leitura da ata

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina à realização de

audiência pública para ouvir diversos convidados, que irão expor sobre sua

experiência exitosa na execução das penas. A seguir, comunica o recebimento do

Ofício nº 244/2009, do Sr. Manoel Alberto Rebêlo dos Santos, Diretor-Geral da Escola

de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro - Emerj -, em que comunica a

impossibilidade de comparecer a esta reunião. A Presidência interrompe a 1ª Parte

da reunião para ouvir os Srs. Reynaldo Ximenes Carneiro, 2º-Vice-Presidente do

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG - e Superintendente da Escola

Judicial Desembargador Edésio Fernandes - Ejef -; Sr. Herbert Carneiro,

Desembargador; Alexandre Martins da Costa, Diretor de Articulação do Atendimento

Jurídico da Secretaria de Estado de Defesa Social; as Sras. Jeime Cristina Alves

Faria, encarregada de Execuções da Apac de Itaúna; Fernanda Vieira de Oliveira,
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advogada do Grupo de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade;

Fernanda Monteiro; Diná Freitas Borges e Soraia Gomes Pedra, do Grupo de Amigos

e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade; o Sr. Valdeci Antônio Ferreira,

Diretor Executivo da Federação Brasileira de Assistência aos Condenados - FBAC -;

as Sras. Magna Lóis Rodrigues Mendes, Presidente da Apac de Nova Lima e Vice-

Diretora Executiva da FBAC; Juliana das Mercês Vaz, da Apac de Nova Lima; Giedra

Cristina Pinto Moreira, Defensora Pública da União; o Sr. Flávio Rocha, Presidente da

Apac de Sete Lagoas; as Sras. Margareth Rebelo, Diretora Jurídica da Apac de Sete

Lagoas; Renata Salazar, Defensora Pública de Nova Lima, e Mônica Peixoto,

representante da Capelania Prisional, os quais 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 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 João Leite, em que solicita seja encaminhado ofício ao

Presidente do Tribunal de Justiça, para que informe a esta Comissão o número de

pessoas sujeitas às medidas previstas no art. 28 da Lei Federal nº 11.343, de

23/8/2006, que são encaminhadas às comunidades terapêuticas para o cumprimento

de penas alternativas; e Durval Ângelo (4), solicitando a prorrogação do prazo da

Comissão por mais 30 dias; solicitando seja encaminhado ao Secretário de Defesa

Social, à Corregedoria da Secretaria de Defesa Social e ao Juiz da Vara de

Execuções Criminais de Uberlândia o relatório elaborado pela Vereadora Liza Prado,

sobre irregularidades nas unidades prisionais desse Município, para que sejam

tomadas as providências cabíveis; solicitando seja encaminhado ofício à Secretaria

de Defesa Social com vistas à liberação de verba para aquisição e reforma de um

imóvel para o funcionamento da Apac de Uberlândia; e seja solicitado à Secretaria

que envide esforços para que a Apac possa implantar imediatamente os regimes de

cumprimento de pena fechado, semi-aberto e aberto; e solicitando a realização de
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audiência pública para ouvir os promotores da Vara de Execuções Criminais de

Governador Valadares e os funcionários da Secretaria da Vara acerca do sistema

informatizado de acompanhamento da execução criminal dos setenciados da

comarca. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 junho de 2009.

João Leite, Presidente - Durval Ângelo - Wander Borges.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/6/2009

Às 14 horas, comparecem na Sala das Comissões o Deputado Fábio Avelar,

membro da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Domingos

Sávio. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara

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

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a debater e encontrar soluções para o grande

assoreamento das lâminas d'água da Lagoa Grande, localizada na divisa das cidades

de Passa-Tempo, Oliveira e Carmópolis de Minas. A Presidência interrompe a 1ª

Parte da reunião para ouvir a Sra. Lúcia Aparecida Elcorab Alvim, Prefeita Municipal

de Passa-Tempo; os Srs. Fabrício Lancleder de Andrade Reis, Secretário de Esporte

e Lazer e Meio Ambiente, representando Maria do Carmo Rabelo Lara, Prefeita

Municipal de Carmópolis de Minas; Daniel Geraldo Andrade, Presidente da Câmara

Municipal de Passa-Tempo; Américo Pinto Costa, Vice-Presidente da Câmara

Municipal de Oliveira, representando Paulo Sérgio da Silva, Presidente dessa Casa;

Ananias Santos, Vereador, representando Ronaldo Resende Ribeiro, Prefeito

Municipal de Oliveira; e Dirceu da Silva, Presidente da Câmara Municipal de

Carmópolis de Minas, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência

concede a palavra ao Deputado Domingos Sávio, 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
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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, 9 de junho de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Sávio Sousa Cruz - Almir Paraca - Gil Pereira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que, nos termos do inciso II do art. 235 do

Regimento Interno, foram apresentadas as candidaturas dos Deputados Dalmo

Ribeiro Silva, Irani Barbosa e Sebastião Helvécio e do Sr. Alexandre Bossi Queiroz ao

cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado.

Informa também que, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 235 do Regimento Interno,

foram desconsideradas as assinaturas dos Deputados Adalclever Lopes, Antônio

Genaro, Antônio Júlio, Arlen Santiago, Célio Moreira, Chico Uejo, Dimas Fabiano,

Dinis Pinheiro, Doutor Rinaldo, Doutor Viana, Eros Biondini, Fábio Avelar, Getúlio

Neiva, Gilberto Abramo, Gustavo Valadares, Hely Tarqüínio, Jayro Lessa, João Leite,

José Henrique, Juarez Távora, Juninho Araújo, Lafayette de Andrada, Mauri Torres,

Neider Moreira, Rêmolo Aloise, Vanderlei Jangrossi, Wander Borges e Zé Maia, uma

vez que esses parlamentares subscreveram mais de duas indicações.

Salienta ainda que, em virtude da desconsideração das assinaturas acima

mencionadas, os requerimentos que contêm as indicações do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva e do Sr. Alexandre Bossi Queiroz apresentam número insuficiente de

assinaturas, razão pela qual a Presidência, nos termos no § 3º do art. 235 do

Regimento Interno, concede aos Deputados que tiveram suas assinaturas

desconsideradas a possibilidade de manifestar sua escolha em, no máximo, duas

indicações, por meio de comunicação escrita, facultando-se, ainda, aos signatários de

apenas uma indicação formalizar seu apoio a mais uma candidatura.

Esclarece, por fim, que o prazo para recomposição do número de assinaturas é de

24 horas, iniciando-se com a leitura deste anúncio e encerrando-se amanhã, dia 10,
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quarta-feira, às 15h50min.

Sala das Reuniões, 9 de junho de 2009.

José Henrique, 2º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.325/2009

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Artesãos de São Gonçalo do Rio

Abaixo, 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 3.325/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Artesãos de São Gonçalo do Rio Abaixo, que tem como finalidade

integrar os artesãos do Município no mercado de trabalho por meio da promoção de

cursos ligados às atividades artesanais e à prestação de serviços, além de 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 progresso social e

econômico.

Em face dessas considerações, é oportuna a intenção de se conceder à Associação

dos Artesãos de São Gonçalo do Rio Abaixo a pretendida declaração de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.325/2009 em turno

único.

Sala das Comissões, 9 de junho de 2009.

Vanderlei Jangrossi, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.196/2009
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Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

O projeto de lei em tela, de iniciativa do Deputado Leonardo Moreira, proíbe a

“cobrança de taxa de conveniência pelas empresas prestadoras de serviço no Estado

de Minas Gerais”.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da proposição na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, IV, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa a proibir a cobrança da denominada taxa de

conveniência, de valor variável, em razão do preço do ingresso para eventos culturais

e de lazer.

Como alternativa para a aquisição de ingressos para os mais diversos tipos de

eventos de entretenimento, a dinâmica sociedade atual criou a compra realizada a

distância, seja por telefone, seja pela internet. O fato de a transação econômica não

ser realizada pessoalmente pelo consumidor gera a necessidade de haver o serviço

de entrega do ingresso, o que, com efeito, cria gastos adicionais para a empresa

responsável pela organização do evento, os quais, obviamente, podem ser

repassados ao destinatário do serviço.

Entretanto, tem sido observada prática abusiva e contrária ao consumidor.

Conforme constatado na Comissão de Constituição e Justiça, não são raras as

situações em que o valor referente à taxa de conveniência é calculado e cobrado

tendo por base um percentual do valor do ingresso pago, independentemente do local

da entrega. Assim, em um “show” ou espetáculo em que o valor do ingresso varie

entre R$100,00 e R$500,00, a taxa de entrega também sofreria alterações

proporcionais.

Vale lembrar que a prestação do serviço ora analisado é única, qual seja a

efetivação da entrega do ingresso ao consumidor. O valor do ingresso em nada altera

o custo do serviço, o que nos faz concluir pela necessidade de se ter um valor fixo e

inalterado para a taxa de conveniência, sob pena de se gerar enriquecimento sem
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causa para as empresas que promovem espetáculos, além de representar clara

violação ao art. 39, X, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que veda a

elevação sem justa causa do preço de produtos e serviços.

Nesses termos, a única alteração quantitativa das taxas justificável é a que tem em

conta o local de entrega, elemento esse que, com efeito, influencia no custo

correspondente.

O Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, mantém a determinação

que impulsionou o projeto de lei na forma apresentada, acrescentando, apenas, a

referência a eventos esportivos, mostrando-se, assim, mais abrangente, além de

adequar o texto do projeto à técnica legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.196/2009 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de junho de 2009.

Adalclever Lopes, Presidente - Gil Pereira, relator - Leonardo Moreira.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 11 DE JUNHO DE 2009

ATAS

ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 9/6/2009

Presidência do Deputado José Henrique

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

Correspondência: Ofício nº 30/2009, do Governador do Estado em exercício - Ofícios

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

3.409 a 3.412/2009 - Requerimentos nºs 4.001 a 4.012/2009 - Comunicações:

Comunicações dos Deputados Elmiro Nascimento, Alencar da Silveira Jr. e

Adalclever Lopes e Sávio Souza Cruz - Interrupção e reabertura dos trabalhos

ordinários - 2ª Parte: (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da

Mesa - Palavras do Sr. Presidente - Inexistência de quórum para a continuação dos

trabalhos - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

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

Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -

Délio Malheiros - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Eros Biondini -

Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - 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 - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo

Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz

- Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei

Miranda - Walter Tosta - Zé Maia - Zezé Perrella.

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

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Carlos Pimenta, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

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

seguinte correspondência:

OFÍCIO Nº 30/2009

Do Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, Vice-Governador do Estado no exercício

do cargo de Governador do Estado, comunicando sua ausência do Estado no período

de 10 a 20/6/2009, em viagem de caráter particular, sem ônus para o erário. (- Ciente.

Publique-se.)

OFÍCIOS

Do Sr. Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça, prestando

informações relativas ao Projeto de Lei nº 2.844/2008, em atenção a pedido da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.844/2008.)

Do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 3.786/2009, da Comissã o de Política Agropecuária.

Do Sr. Gustavo Corrêa, Secretário de Esportes e da Juventude, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 3.650/2009 , da Comissão de Participação

Popular.

Do Sr. Paulo Brant, Secretário de Cultura, agradecendo voto de congratulações

com o Coral Lírico de Minas Gerais, formulado por meio do Requerimento nº

3.613/2009, do Deputado Braulio Braz.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento (3), prestando informações
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relativas ao Projeto de Lei Complementar nº 50/2009 e ao Projeto de Lei nº

3.284/2009, em atenção a pedidos da Comissão de Justiça, e ao Projeto de Lei nº

2.962/2009, em atenção a pedido da Comissão de Fiscalização Financeira. (-

Anexem-se aos respectivos projetos.)

Do Sr. José Maria Nunes, Prefeito Municipal de Ijaci, prestando informações

relativas ao Projeto de Lei nº 3.300/2009, em atenção a pedido da Comissão de

Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.300/2009.)

Do Sr. Roque Camêllo, Prefeito Municipal de Mariana, convidando para o Festival

da Vida, realizado anualmente nesse Município, durante o mês de maio.

Da Sra. Cleide Izabel Pedrosa de Melo, Diretora-Geral do Igam, prestando

informações relativas a convite formulado pela Comissão de Meio Ambiente,

encaminhado pelo Ofício nº 964/2009/SGM. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais

(3), prestando informações relativas aos Requerimentos nºs 3.628, 3.629 e

3.777/2009, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Robério Gress do Vale, Chefe de Gabinete da Presidência do Banco do

Nordeste, prestando informações relativas ao Requerimento nº 3.615/2009, do

Deputado Carlos Pimenta.

Do Cel. PM Cezar Romero Machado Santos, Corregedor da PMMG, encaminhando

cópia da Avocação de Solução da IPM de Portaria nº 7.825/2008-CPM, em atenção

aos Requerimentos nºs 2.226 e 2.241/2008, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil, prestando

informações relativas ao Projeto de Lei nº 1.759/2007, em atenção a pedido da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.759/2007.)

Do Sr. Jairo Cruz Moreira, Secretário-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça do

Ministério Público do Estado, encaminhando informações relativas ao Requerimento

nº 3.695/2009, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Eduardo Nepomuceno de Sousa, Promotor de Justiça, encaminhando

informações relativas ao Requerimento nº 2.754/2008, da Comissão de Direitos

Humanos.

Do Sr. José Bonifácio Mourão, Subsecretário de Obras Públicas, prestando
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informações relativas ao Requerimento n° 3.636/2009 , da Comissão de Participação

Popular.

Do Sr. Luiz do Couto Neto, Chefe da Assessoria Parlamentar do Banco Central do

Brasil, dando ciência do nome do servidor que representaria esse órgão em audiência

pública da Comissão de Defesa do Consumidor, em 2/6/2009. (- À Comissão de

Defesa do Consumidor.)

Do Sr. Murilo Andrade de Oliveira, Superintendente de Articulação Institucional e

Gestão de Vagas da Subsecretaria de Administração Prisional, prestando

esclarecimentos em atenção a convite para audiência pública da Comissão de

Direitos Humanos, a realizar-se em 8/7/2009, em Buritis. (- À Comissão de Direitos

Humanos.)

Da Sra. Naide Souza de Albuquerque Roquette, Diretora da Superintendência

Central de Política de Recursos Humanos da Subsecretaria de Gestão, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 3.707/2009 , da Comissão de Educação.

Da Sra. Susana de Oliveira Martins, Diretora da Superintendência Regional de

Ensino Metropolitana B, prestando informações relativas ao Requerimento n°

2.993/2008, da Comissão de Educação.

Do Sr. Almir José da Silva Filho, Presidente da Associação Brasileira da Indústria

do Café, prestando informações relativas a requerimento da Comissão de Política

Agropecuária encaminhado por meio do Ofício nº 959/2009/SGM.

Do Sr. José Alípio dos Santos, Superintendente-Geral da Associação Brasileira das

Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, informando o motivo pelo qual essa

entidade deixaria de participar de debate, em reunião da Comissão de Defesa do

Consumidor, sobre o tema “Regulamentação da indústria de cartões”. (- À Comissão

de Defesa do Consumidor.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.409/2009

Declara de utilidade pública o Instituto Milho Verde - IMV -, com sede no Município
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de Serro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Milho Verde - IMV -, com

sede no Município de Serro.

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

Sala das Reuniões, 9 de junho de 2009.

Délio Malheiros

Justificação: O Instituto Milho Verde - IMV - é uma associação sem fins lucrativos

que atua no Distrito de Milho Verde, situado no Município de Serro, desde 2000,

oficialmente fundada em 14/11/2004, e já reconhecida pela municipalidade como de

utilidade pública.

A finalidade do Instituto abrange a promoção de atividades gratuitas na área

cultural, na preservação ambiental e no apoio comunitário. Propõe diversas atividades

educativas e artísticas à população local, às comunidades vizinhas e aos visitantes,

com vistas a proporcionar a alteração do cotidiano da população de Milho Verde, bem

como a apresentação da riqueza humana e ambiental do lugar aos turistas. Com essa

iniciativa, contribui para o desenvolvimento sustentável e equilibrado dos aspectos

sociais, culturais e ecológicos locais.

De notória utilidade pública, o IMV vem conquistando a cada dia a confiança e a

admiração da população da região do Serro.

O Instituto preenche todas as exigências listadas na Lei nº 12.972, de 1998, para a

declaração de utilidade pública, entre as quais podemos destacar o regular

funcionamento há mais de um ano, Diretoria composta por pessoas idôneas e não

remuneradas pelo seu múnus e comprovada personalidade jurídica.

Assim, considerando que a associação desenvolve uma gestão administrativa e

patrimonial em prol do interesse público e não oferece nenhum óbice legal à

declaração de utilidade pública, esperamos o apoio dos colegas à aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 3.410/2009

Declara de utilidade pública a Associação Universo Cultural e Assistencial, com

sede no Município de Itaúna.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Assistencial, com sede no Município de Itaúna.

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

Sala das Reuniões, 9 de junho de 2009.

Neider Moreira

Justificação: A Associação Universo Cultural e Assistencial, fundada em 28/2/2005,

em Itaúna, tem por finalidade estatutária desenvolver projetos culturais nas áreas de

fotografia, literatura e artes plásticas e atende a todos os requisitos da Lei nº 15.430,

de 2005.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.411/2009

Dá denominação à Rodovia MG-432, que liga a BR-040 ao Muncípio de

Esmeraldas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Prefeito Eliacim de Avelar a Rodovia MG-432, que liga a

BR-040 ao Município de Esmeraldas.

Art. 2º - O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG -

providenciará a colocação no local de placas indicativas com o nome da rodovia.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de junho de 2009.

Sávio Souza Cruz

Justificação: Primeiro Prefeito eleito de Esmeraldas, Eliacim de Avelar realizou

administração que lhe valeu a eleição por mais outros dois mandatos, tendo deixado,
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assim, sua marca na história do Município. É justo, portanto, que receba do Estado

esta homenagem.

- 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 3.412/2009

Dá denominação à Rodovia LMG-808, que liga o Bairro de Nova Contagem, no

Município de Contagem, ao Distrito de Caracóis, no Município de Esmeraldas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Prefeito Evaristo Belém a Rodovia LMG-808, que liga o

Bairro de Nova Contagem, no Município de Contagem, ao Distrito de Caracóis, no

Município de Esmeraldas.

Art. 2º - O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER - MG

providenciará a colocação no local de placas indicativas com o nome da rodovia.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de junho de 2009.

Sávio Souza Cruz

Justificação: Esta proposição vem prestar justa homenagem a duas figuras públicas

que marcaram a história de Contagem e de Esmeraldas: Evaristo Belém, de saudosa

lembrança junto à população de Contagem, onde foi Prefeito, e Márcio Belém, seu

filho, eleito Prefeito de Esmeraldas por dois mandatos.

- 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 4.001/2009, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com os vereadores da Câmara Municipal de Governador

Valadares pela constituição de frente parlamentar municipal de apoio à duplicação da

BR-381.

Nº 4.002/2009, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com os vereadores da Câmara Municipal de Rio Casca pela
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constituição de frente parlamentar municipal de apoio à duplicação da BR-381. (-

Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 4.003/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Associação Comunitária Cristã de Sabará por seu 20º

aniversário de fundação. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 4.004/2009, do Deputado Tenente Lúcio, em que solicita seja encaminhado à

Secretária de Educação pedido de providências com vistas a que seja reeditada a

Resolução SEE nº 1.326, que estabelece normas para a promoção por escolaridade

adicional dos servidores das carreiras dos profissionais de educação básica dessa

Secretaria, em razão das distorções apresentadas por essa resolução no que

concerne à licença médica aos servidores para tratamento de saúde.

Nº 4.005/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretária de Educação pedido de providências para liberação de recursos para a

Escola Estadual Dona Eleonora Pieruccetti, no Município de Araguari.

Nº 4.006/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretária de Educação pedido de providências para que seja autorizada a criação e

a implantação imediata da Caixa Escolar da Escola Estadual de Ensino Fundamental

e Médio do Centro Socioeducativo de Uberlândia. (- Distribuídos à Comissão de

Educação.)

Nº 4.007/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Saúde pedido de providências para que seja destinada uma ambulância

ao Município de Novo Oriente de Minas. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 4.008/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao “Jornal da Cidade" por seu 50º aniversário de fundação.

(- À Comissão de Transporte.)

Nº 4.009/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada ao Juiz de Direito e ao Ministério Público da Comarca de Pedra Azul e

à autoridade da Polícia Judiciária do Município de Cachoeira de Pajeú cópia das

notas taquigráficas da 9ª Reunião Extraordinária dessa Comissão e cópia do DVD

apresentado na mesma reunião, bem como pedido de providências para apurar

suposta perseguição de funcionários públicos pelo Poder Executivo Municipal e
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denúncia apresentada pelo Sr. Roberto Pereira. (- À Comissão de Administração

Pública.)

Nº 4.010/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada ao Procurador-Geral de Justiça do Estado cópia das notas

taquigráficas, com documentos, e pedido de providências para que seja apurada

denúncia de negligência no atendimento clínico do Sr. Eustáquio Perdigão, no

Hospital João XXIII.

Nº 4.011/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada ao Presidente e ao Diretor Assistencial da Fhemig cópia das notas

taquigráficas, com documentos, e pedido de providências para que seja apurada

denúncia de negligência no atendimento clínico do Sr. Eustáquio Perdigão, no

Hospital João XXIII. (- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº 4.012/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada ao representante do Ministério Público da Comarca de Pedra Azul

cópia das notas taquigráficas da 9ª Reunião Extraordinária dessa Comissão e pedido

de providências relativas a denúncias da falta de serviços públicos básicos na

comunidade do Abacaxi, no Município de Cachoeira de Pajeú. (- À Comissão de

Administração Pública.)

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Elmiro

Nascimento, Alencar da Silveira Jr. e Adalclever Lopes e Sávio Souza Cruz.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do Regimento

Interno, interrompe os trabalhos ordinários para destinar a 1ª Parte desta reunião à

comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente.

- A ata dessa solenidade será publicada em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições
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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.

A Presidência vai proceder à leitura de decisão proferida pela Mesa na data de

ontem (- Lê):

DECISÃO DA MESA

A Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no uso das

atribuições que lhe confere o art. 79, X, combinado com o art. 53, do Regimento

Interno e:

- Considerando os termos da comunicação do TSE (Mensagem nº

39/2009/SEPROCI/CPRO/SJD), que encaminha decisão que tornou sem efeito

medida liminar garantidora da manutenção do mandato da Deputada Maria Lúcia

Soares de Mendonça;

- Considerando que, com a nova decisão do TSE, voltou a prevalecer, com todos os

seus efeitos, o acórdão exarado pelo TRE-MG nas Representações 4.804 e

4.809/2006, que cassou o diploma e o mandato da Deputada Maria Lúcia Soares de

Mendonça;

- Considerando que a Deputada, notificada, apresentou defesa que não trouxe aos

autos elementos que pudessem afastar a prevalência da decisão da Justiça Eleitoral,

cuja impugnação foi efetuada mediante recurso não possuidor de efeito suspensivo

(art. 257 do Código Eleitoral);

- Considerando que parecer oferecido pelo Deputado José Henrique, 2º-Vice-

Presidente, à Mesa da Assembleia abordou todos os aspectos relevantes no caso em

pauta e concluiu pela perda do mandato da Deputada Maria Lúcia Soares de

Mendonça, em cumprimento às regras constitucionais e regimentais,

DECIDE:

Art. 1º - Fica declarada a perda do mandato da Deputada Maria Lúcia Soares de

Mendonça, nos termos do § 2º do art. 53 do Regimento Interno.

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

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 8 de junho de 2009.
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Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado -

Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

Palavras do Sr. Presidente

- As Palavras do Sr. Presidente referentes às candidaturas dos Deputados Dalmo

Ribeiro Silva, Irani Barbosa e Sebastião Helvécio e do Sr. Alexandre Bossi Queiroz ao

cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado foram publicadas na edição

anterior.

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 1.856/2007, 2.771/2008 e 2.985 e 3.248/2009,

uma vez que permaneceram em ordem do dia por seis reuniões; informa ao Plenário

que, no decorrer da discussão, foram apresentados ao Projeto de Lei nº 2.771/2008

um substitutivo do Deputado Doutor Viana, que recebeu o nº 2, e um do Deputado

Jayro Lessa e outros, que recebeu o nº 3, e uma emenda do Deputado Jayro Lessa,

que recebeu o nº 3; e , nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno,

encaminha os substitutivos e a emenda com o projeto à Comissão de Meio Ambiente,

para parecer.

- O teor dos substitutivos e da emenda apresentados é o seguinte:

SUBSTITUTIVOS AO PROJETO DE LEI Nº 2.771/2008

SUBSTITUTIVO Nº 2

Dispõe sobre a política de proteção à biodiversidade no Estado e altera a Lei nº

14.309/2002.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em

seu nome, sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° - As políticas públicas relativas às lavour as florestais e às florestas nativas e

de proteção à biodiversidade no Estado, tratadas nesta lei, compreendem as

seguintes ações, empreendidas pelo poder público:
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I - política pública relativa às lavouras florestais:

a) ações destinadas à formação de uma base florestal plantada, de caráter

sustentável, capaz de garantir o suprimento atual e futuro de matérias-primas

florestais no Estado, em harmonia com a produção de alimentos, em um ambiente

saudável;

b) ações destinadas à promoção do desenvolvimento da cadeia produtiva florestal,

como instrumento integrante da Política Estadual de Desenvolvimento Agrícola

instituída pela Lei nº 11.405, de 28 de janeiro de 1994;

II - política pública relativa às florestas nativas: ações voltadas para a preservação,

a conservação e o uso sustentável das florestas nativas;

III - política de proteção à biodiversidade no Estado: ações voltadas para o uso

sustentável dos recursos naturais e para a preservação e conservação da fauna e da

flora silvestres, tendo por finalidade um meio ambiente ecologicamente equilibrado,

essencial à sadia qualidade de vida, nos termos do art. 214 da Constituição do

Estado.

Art. 1°-A - Para os fins desta lei, consideram-se:

I - lavoura florestal a atividade agrícola produtiva que visa à formação de um

conjunto mais ou menos denso e extenso de árvores originadas do plantio,

homogêneo ou não, de uma ou mais espécies arbóreas, exóticas ou de essência

nativa, no qual se utilizam técnicas apropriadas, visando à obtenção de produtividade

economicamente viável;

II - cadeia produtiva florestal o plantio, o manejo, a colheita, a transformação, o

armazenamento, o transporte e a comercialização dos produtos e derivados das

lavouras florestais, incluindo seus resíduos;

III - floresta nativa a flora silvestre de composição predominantemente arbórea, de

origem espontânea, não originada de lavouras florestais e caracterizada por uma

expressiva diversidade florística e faunística;

IV - vegetação silvestre o conjunto de plantas que constituem a fitofisionomia

endêmica de uma região, resultante da dispersão natural e de processos

sucessionais de regeneração, sem intervenção humana;

V - proteção à biodiversidade as ações voltadas para a preservação e a
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conservação dos elementos que compõem o meio biótico – fauna e flora – e os

biomas a ele associados;

VI - florestamento e reflorestamento o plantio, com fins econômicos, de espécies

nativas ou exóticas;

VII - sistema agrossilvipastoril o conjunto de técnicas alternativas racionais e

sustentáveis de utilização do solo, no qual há a associação, combinação, integração

ou consórcio de lavouras florestais com os demais cultivos agrícolas ou a criação de

animais em uma mesma área, de maneira simultânea, escalonada ou sequencial, no

tempo e no espaço;

VIII - reforma de plantios florestais a prática de replantio florestal, em áreas já

ocupadas anteriormente com esse uso, podendo ocorrer ou não o procedimento de

destoca, e sem expansão da área ocupada originalmente;

IX - árvores isoladas as árvores localizadas isoladamente em uma área de

produção, não integrante de conjunto arbóreo, em um limite de cinquenta árvores por

hectare;

X - pousio a prática ambiental positiva que prevê a interrupção de atividades ou

usos agrícolas, pecuários ou silviculturais do solo por até cinco anos, para possibilitar

a recuperação de sua fertilidade ou estrutura física, cuja comprovação deverá ser

realizada por laudo técnico de profissional habilitado com a respectiva anotação de

responsabilidade técnica;

XI - limpeza de área o trato cultural que visa à supressão de espécies vegetais

nativas arbustivas e herbáceas dispersas no interior de áreas de pastagens

plantadas, áreas de cultivos agrícolas, incluindo lavouras florestais ou sistemas

agrossilvipastoris, com vistas à manutenção ou à substituição das atividades ali

instaladas.

Art. 2° - As florestas nativas e as demais formas d e vegetação silvestre existentes

no Estado, definidas legalmente como essenciais ao equilíbrio ambiental e de

utilidade ao meio ambiente e às terras que revestem, bem como aos ecossistemas

por elas integrados, serão consideradas bens de interesse comum, respeitados a

função social e o direito de propriedade, nos termos da Constituição Estadual.

Art. 3° - A utilização dos recursos naturais, inclu indo florestas nativas e demais
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formas de vegetação silvestre, bem como a execução de atividades que importem o

uso alternativo do solo, serão conduzidas tendo por foco a sustentabilidade,

observadas as seguintes diretrizes:

I - proteção e conservação da biodiversidade;

II - proteção e conservação do solo;

III - proteção dos corpos d´água e manutenção do ciclo hidrológico;

IV - preservação do patrimônio genético;

V - melhoria da qualidade do ar;

VI - geração de renda;

VII - geração de emprego;

VIII - diminuição das desigualdades sociais.

Art. 4° - São objetivos:

I - da política pública relativa às lavouras florestais:

a) definir a lavoura florestal como atividade agrícola;

b) priorizar a sustentabilidade sócio-econômico-ambiental no contexto do processo

produtivo, inclusive por meio de programas que estimulem práticas sustentáveis de

uso da terra, por meio de tecnologias que promovam o melhor uso dos recursos

naturais e privilegiem a proteção da biodiversidade, como integração lavoura-

pecuária-florestas, plantios diretos e outros sistemas agroecológicos;

c) simplificar os procedimentos legais e administrativos aplicáveis à cadeia

produtiva florestal, especialmente no que se refere aos aspectos ambiental,

operacional, tributário e fiscal;

d) substituir o consumo de produtos extraídos de florestas nativas por matérias-

primas oriundas de lavouras florestais, seus produtos e derivados;

e) viabilizar o abastecimento sustentado do parque industrial e de outros segmentos

consumidores de matérias-primas oriundas de lavouras florestais, seus produtos e

derivados;

f) formar uma base florestal para atendimento da demanda em expansão;

g) reformar plantios florestais exauridos e reflorestar áreas subutilizadas ou em uso,

para fins econômicos, propiciando melhoria do balanço ambiental, via regulação do

ciclo hidrológico e recuperação de solos degradados, entre outros;
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h) estimular o uso industrial, comercial, doméstico e social de matérias-primas de

lavouras florestais, seus produtos e derivados;

i) contribuir para a redução do aquecimento global via sequestro de carbono e

difundir os correspondentes créditos como um produto adicional, gerador de renda

para a cadeia produtiva florestal;

j) contribuir para a valorização e consolidação do biocombustível sólido – carvão

vegetal – como patrimônio tecnológico brasileiro na busca de combustíveis

renováveis;

k) revitalizar e recuperar áreas em estado de degradação ou subutilizadas, via

plantio com fins econômicos;

l) estimular programas de educação ambiental e de turismo ecológico, no universo

de influência da cadeia produtiva florestal;

m) promover a compatibilização das ações da política pública relativa às lavouras

florestais com as demais políticas públicas do Estado;

II - da política pública relativa às florestas nativas:

a) assegurar a proteção e a conservação das florestas nativas, respeitados os

direitos constitucionais da propriedade e do livre exercício da atividade econômica;

b) disciplinar o uso alternativo do solo coberto por vegetação nativa e controlar a

exploração, a utilização, o transporte e o consumo de produtos e subprodutos

extraídos das florestas nativas, excetuadas as lavouras florestais com espécies

nativas, e demais formas de vegetação silvestre;

c) promover a compatibilização das ações da política pública relativa às florestas

nativas com as demais políticas públicas do Estado;

III - da política pública de proteção à biodiversidade no Estado:

a) assegurar a proteção e a conservação da fauna e da flora silvestres, respeitados

os direitos constitucionais de propriedade e do livre exercício da atividade econômica;

b) proteger a fauna migratória e as espécies vegetais e animais endêmicas, raras

ou ameaçadas de extinção, favorecendo a manutenção dos ecossistemas a que

pertencem;

c) disciplinar e monitorar a intervenção em áreas de vegetação nativa, prevenindo

alterações nas características e atributos dos biomas e protegendo a fauna e a flora
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silvestres;

d) promover a recuperação de áreas degradadas por meio de plantios sem fins

econômicos;

e) promover programas de educação ambiental e de turismo ecológico;

f) promover a compatibilização das ações da política de proteção à biodiversidade

com as demais políticas públicas do Estado.

Art. 5° - São órgãos competentes para a formulação,  a implementação e a

execução das políticas públicas previstas nesta lei:

I - a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Seapa –, no

caso da política pública relativa às lavouras florestais, bem como na definição de

políticas públicas para as terras devolutas que sejam impróprias para reforma agrária,

a fim de cumprir a função social dessas áreas;

II - a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável –

Semad –, no caso das políticas públicas relativas às florestas nativas e de proteção à

biodiversidade no Estado.

Art. 6° - Para a implementação da política pública relativa às lavouras florestais,

incumbe ao poder público:

I - apoiar e fomentar as atividades da cadeia produtiva florestal, incluindo a

concessão de incentivos fiscais e a disponibilização de recursos para financiamento;

II - estimular a produção florestal por meio da criação de um modelo institucional

que possibilite:

a) a diversificação do perfil dos fornecedores, com a inclusão, entre outros, de

produtores florestais independentes;

b) a multifuncionalidade das lavouras florestais, de seus produtos e derivados;

c) a diversificação da produção florestal, inclusive com a ampliação do universo de

matérias-primas, produtos e derivados a serem ofertados;

III - estabelecer metas de suprimento em curto, médio e longo prazo;

IV - cadastrar e manter atualizado um banco de dados sobre plantio florestal,

colheita, estoque, transformação, transporte e comercialização de matérias-primas de

lavouras florestais, seus produtos e derivados, incluindo o carvão vegetal de lavouras

florestais;
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V - implementar um sistema informatizado de acompanhamento, desde a origem

até a destinação final, das matérias-primas oriundas de lavouras florestais, seus

produtos e derivados, envolvendo todas as atividades e operações inerentes à cadeia

produtiva florestal;

VI - implementar programas de expansão da base florestal, priorizando, entre

outros, os arranjos produtivos locais;

VII - apoiar empreendimentos integrados que detenham tecnologia de ponta na

implantação e manejo de lavouras florestais, bem como aqueles que busquem a

autossustentabilidade;

VIII - implementar medidas que estimulem o livre mercado de matérias-primas de

lavouras florestais;

IX - promover a imagem das lavouras florestais, de seus produtos e derivados, bem

como divulgar os benefícios que proporcionam.

(...)

Art. 6°-A - Para a implementação da política públic a relativa às florestas nativas de

que trata esta lei, incumbe ao poder público, respeitados os direitos constitucionais de

propriedade e do livre exercício da atividade econômica:

I - adotar mecanismos para disciplinar e monitorar a exploração de florestas nativas,

incluindo a extração, a transformação, o transporte e a comercialização de seus

produtos e derivados;

II - promover, por meio de programas com financiamentos específicos, o plantio de

espécies nativas, sem fins econômicos, com o objetivo de:

a) recuperar, recompor ou regenerar a cobertura arbórea em áreas degradadas,

bem como em áreas em processo de desertificação;

b) promover a conservação e a recuperação do solo e das águas, minimizando,

entre outros, a erosão e o assoreamento de cursos de água.

Art. 6°-B - Para a implementação da política públic a de proteção à biodiversidade

de que trata esta lei, incumbe ao poder público, respeitados os direitos constitucionais

de propriedade e do livre exercício da atividade econômica:

I - adotar mecanismos para:

a) disciplinar e monitorar o uso alternativo do solo e a exploração de vegetação
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nativa, incluindo a extração, a transformação, o transporte e a comercialização de

seus produtos e derivados;

b) proteger as espécies vegetais e animais endêmicas, raras ou ameaçadas de

extinção e a fauna migratória;

c) prevenir alterações nas características e nos atributos dos biomas e

ecossistemas ambientalmente sensíveis;

d) recuperar biomas nativos e ecossistemas especiais;

II - criar, implantar, manter e manejar unidades de conservação;

III - promover pesquisas direcionadas para:

a) manejo e uso sustentado dos recursos naturais;

b) recuperação de biomas nativos;

c) recomposição ambiental;

d) preservação e conservação da fauna e da flora silvestres;

IV - desenvolver programas:

a) de educação ambiental para a proteção da biodiversidade;

b) de turismo ecológico e ecoturismo.

Art. 7° - O poder público realizará o zoneamento da s áreas de produção e dos

ecossistemas terrestres e aquáticos protegidos no Estado, como instrumento de

apoio e de contribuição para orientação do processo produtivo, implementação de

novas estratégias de gestão ambiental que assegurem o direito de propriedade e do

livre exercício da atividade econômica, bem como definição das áreas prioritárias

para desapropriação por interesse ambiental.

CAPÍTULO II

DAS ÁREAS DE PRODUÇÃO E PRODUTIVAS COM RESTRIÇÃO DE USO

Seção I

Classificação Geral

Art. 8° - Para efeito do disposto nesta lei, consid era-se:

I - área de produção:

a) a área da propriedade, revestida ou não com cobertura vegetal nativa,

excetuadas as de reserva legal e preservação permanente de exploração não

consolidada, livre para o exercício da atividade econômica, por meio do uso
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alternativo do solo;

b) a área revestida com cobertura arbórea nativa, submetida a manejo florestal

sustentado;

II - área produtiva com restrição de uso:

a) a área localizada em Área de Proteção Ambiental – APA – ou espontaneamente

declarada, pelo proprietário, como Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN

–;

b) a área revestida ou não com cobertura vegetal que produza benefícios múltiplos

de interesse comum, necessários à manutenção dos processos ecológicos essenciais

à vida, e que esteja incluída em área de reserva legal averbada ou que seja

declarada pelo Estado como prioritária para desapropriação por interesse ambiental.

(...)

Art. 10 - Considera-se área de preservação permanente aquela protegida nos

termos desta lei, revestida ou não com cobertura vegetal nativa, com a função

ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a

biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora silvestres, de proteger o solo e de

assegurar o bem-estar das populações humanas e situada:

(...)

II - nas áreas sem exploração consolidada, ao longo dos rios ou de qualquer curso

d'água, a partir do leito maior sazonal, medido horizontalmente, cuja largura mínima,

em cada margem, seja de:

(…)

III - ao redor de lagoa ou reservatório de água, natural, desde o seu nível mais alto,

medido horizontalmente, em faixa marginal cuja largura mínima seja de:

(...)

§ 1° - Considera-se, ainda, de preservação permanen te, quando declaradas por ato

do poder público, as florestas nativas e demais formas de vegetação silvestre

destinadas a:

I - atenuar a erosão;

II - formar as faixas de proteção ao longo das rodovias e das ferrovias;

III - proteger sítio de excepcional beleza, de valor científico ou histórico;
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IV - abrigar população da fauna ou da flora silvestres raras ou ameaçadas de

extinção;

V - manter o ambiente necessário à vida das populações tradicionais;

VI - assegurar condições de bem-estar público;

VII - preservar os ecossistemas considerados ambientalmente sensíveis.

(...)

§ 5º - A declaração de área de preservação permanente nos termos do § 1º deste

artigo será precedida de estudos técnicos que permitam identificar a localização, a

dimensão e os limites mais adequados para a área correspondente, bem como será

condicionada à prévia indenização ao proprietário por expressa restrição do direito de

uso da propriedade, na forma que dispuser o regulamento.

Art. 11 - Nas áreas consideradas de preservação permanente será respeitada a

ocupação antrópica já consolidada.

Art. 12 - A utilização de área de preservação permanente inexplorada, ressalvada

as de exploração já consolidada, fica condicionada a autorização ou anuência do

órgão competente.

§ 1° - Quando a área de preservação permanente inte grar unidade de conservação,

a autorização a que se refere o "caput" somente será concedida se assim dispuser

seu plano de manejo, quando houver.

§ 2° - Os critérios para definição e uso de área de  preservação permanente serão

estabelecidos em lei, adotando-se como unidade de planejamento a bacia

hidrográfica, por meio de zoneamento específico e, quando houver, por meio do seu

plano de manejo.

(...)

§ 5° - Será permitida a utilização da área de prese rvação permanente para culturas

perenes que, conforme comprovação por meio de laudos técnicos ou estudos

científicos, promovam a conservação do solo e das águas, tais como pomar, parreiral,

bananal, cafezal, entre outros.

Art. 13 - A supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente

poderá ser autorizada em caso de utilidade pública ou de interesse social,

devidamente caracterizado e motivado em procedimento administrativo próprio,



____________________________________________________________________________
468

quando não existir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto.

§ 1° - A supressão de vegetação nativa em área de p reservação permanente

situada em área efetivamente urbanizada dependerá de autorização do órgão

municipal competente, desde que o Município possua conselho de meio ambiente

com caráter deliberativo e plano diretor, mediante anuência prévia do órgão estadual

competente, fundamentada em parecer técnico.

(...)

§ 4° - O órgão ambiental competente poderá autoriza r a supressão de vegetação

nativa em área de preservação permanente, quando eventual e de baixo impacto

ambiental, conforme definido em regulamento.

§ 5° - O órgão ambiental competente indicará, previ amente à emissão da

autorização para a supressão de vegetação nativa em área de preservação

permanente, as medidas mitigadoras e compensatórias a serem adotadas pelo

empreendedor.

(...)

§ 10 - São vedadas quaisquer intervenções nas áreas de preservação permanente,

salvo em caso de utilidade pública, de dessedentação de animais ou de uso

doméstico.

(...)

Art. 14 - Considera-se reserva legal a área, com cobertura vegetal nativa, localizada

no interior de qualquer propriedade ou posse rural, equivalente a 20% (vinte por

cento) da área total da propriedade.

§ 1° - A implantação da área de reserva legal compa tibilizará a conservação dos

recursos naturais e o uso econômico da propriedade.

§ 2° - Fica condicionada à autorização do órgão com petente a intervenção em área

de reserva legal com cobertura vegetal nativa, onde não serão permitidos o corte

raso, a alteração do uso do solo e a exploração com fins comerciais, ressalvados os

casos de manejo sustentado, sistemas agroflorestais e o de ecoturismo.

§ 3° - A área destinada à composição de reserva leg al poderá ser agrupada em

uma só porção em condomínio ou em comum entre os adquirentes.

§ 4° - O disposto neste artigo não se aplica às áre as de empreendimentos de
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geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, explorados mediante

concessão ou autorização do poder público federal.

Art. 15 - Na propriedade rural destinada à produção será admitido o cômputo das

áreas de vegetação nativa existentes em área de preservação permanente, no limite

da propriedade, para o cálculo do percentual de reserva legal.

Art. 16 - A reserva legal será demarcada pelo proprietário do imóvel,

preferencialmente em terreno contínuo e com cobertura vegetal nativa.

(...)

§ 5º - O proprietário ou o titular de imóvel que mantiver a reserva legal composta

exclusivamente por vegetação nativa, sem nenhum tipo de exploração econômica,

receberá pagamento por serviços ambientais prestados ou benefício fiscal ou

creditício pela prestação de tais serviços, na forma desta lei.

Art. 17 - (...)

IV - compensação da área de reserva legal por outra área equivalente em

importância ecológica e extensão, desde que pertença ao mesmo ecossistema e

esteja localizada na mesma bacia, conforme critérios estabelecidos em regulamento,

ou em outra bacia, manifesto o interesse do Estado em preservar a área;

(...)

VIII - aquisição de cota de Reserva Florestal – RF –, em quantidade correspondente

à área de reserva legal a ser reconstituída, mediante autorização do órgão

competente.

(...)

§ 5º - Para cumprimento da manutenção ou compensação da área de reserva legal,

em qualquer propriedade ou posse rural, podem ser computados os plantios de

árvores frutíferas ornamentais ou industriais, compostos por espécies exóticas,

cultivadas em sistema intercalar ou em consórcio com espécies nativas.

Art. 18 - O proprietário ou possuidor que, a partir da vigência desta lei, suprimir total

ou parcialmente florestas nativas ou demais formas de vegetação silvestre situadas

no interior de sua propriedade ou posse, sem as devidas autorizações do órgão

competente, não pode fazer uso dos benefícios da compensação da área de reserva

legal por outra área equivalente em importância ecológica e extensão.
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Parágrafo único - As situações produtivas já consolidadas serão respeitadas pelo

poder público, não estando sujeitas a quaisquer sanção, penalidade ou interferência.

(...)

Art. 21 - Os projetos de assentamentos e de colonização rural deverão ser

licenciados nos termos da legislação estadual ou federal vigente.

(...)

Art. 23 - (...)

III - o refúgio da vida silvestre, assim considerada a área sujeita a intervenção ativa

para fins de manejo, com o propósito de assegurar a manutenção de hábitats e suprir

as necessidades de determinadas espécies da fauna residente ou migratória e da

flora silvestre, de importância nacional, estadual ou regional, cuja dimensão depende

das necessidades das espécies a serem protegidas;

(...)

Art. 24 - (...)

IV - florestas nativas estaduais, assim consideradas as áreas com cobertura

florestal de espécies predominantemente nativas, de domínio público, que tenham

como objetivo básico a produção, por meio do uso múltiplo e sustentável dos recursos

da flora silvestre, visando a suprir, prioritariamente, necessidades de populações,

podendo também ser destinadas à educação ambiental e ao turismo ecológico;

(...)

Art. 27-A - Ficam declaradas como prioritárias para a criação de Unidades de

Conservação as áreas de importância biológica especial e as de importância biológica

extrema, constantes do documento "Biodiversidade em Minas Gerais: Um Atlas para

sua Conservação", instituído pela Deliberação Normativa Copam nº 55, de 13 de

junho de 2002, e incorporado ao Zoneamento Ecológico Econômico do Estado.

§ 1º - Caberá ao Instituto Estadual de Florestas – IEF –, no prazo de quatro anos,

com o apoio do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais – Iter –, a identificação

dos espaços territoriais a serem protegidos, conforme as categorias definidas na Lei

Federal n° 9.985, de 18 de julho de 2000, que insti tui o Sistema Nacional de Unidades

de Conservação da Natureza.

§ 2º - A propriedade cuja área for declarada como prioritária para criação de
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unidade de conservação somente estará sujeita a restrição de uso da respectiva área

após efetivo pagamento de indenização ao seu proprietário, por expressa limitação ao

direito de uso da propriedade e do livre exercício de atividade econômica.

§ 3º - O valor da verba indenizatória prevista no § 2º será calculado com base no

valor da área atribuído pelo Município onde ela esteja localizada, para fins de cálculo

de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI.

§ 4º - O pagamento da verba indenizatória será realizado no prazo máximo de

noventa dias contados da publicação do ato que declarar a área como prioritária para

criação de unidade de conservação, sob pena de nulidade do mesmo.

Seção V

Da Servidão Florestal

Art. 28 - O proprietário rural poderá instituir servidão florestal nativa, mediante a

qual voluntariamente renuncia, em caráter permanente ou temporário, a direitos de

supressão ou exploração da vegetação nativa localizada fora da reserva legal e da

área de preservação permanente.

§ 1° - A limitação ao uso da vegetação da área sob regime de servidão florestal

nativa será, no mínimo, a mesma estabelecida para a reserva legal.

§ 2° - A servidão florestal nativa será averbada na  margem da inscrição de

matrícula do imóvel, no cartório de registro de imóveis competente, após anuência do

órgão ambiental estadual competente, sendo vedada, durante o prazo de sua

vigência, a alteração da destinação da área, nos casos de transmissão a qualquer

título, de desmembramento ou de retificação dos limites da propriedade.

Art. 29 - Fica instituída a Cota de Reserva Florestal – RF –, título representativo de

vegetação nativa sob regime de servidão florestal nativa de RPPN ou reserva legal

instituída voluntariamente sobre a vegetação nativa que exceder os percentuais

estabelecidos nesta lei.

Parágrafo único - A regulamentação desta lei disporá sobre as características, a

natureza e o prazo de validade do título de que trata este artigo, assim como sobre os

mecanismos que assegurem ao seu adquirente a existência e a conservação da

vegetação nativa objeto do título.

Seção VI
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Dos Ecossistemas Especialmente Protegidos

Art. 30 - A cobertura vegetal nativa e os demais recursos naturais dos

remanescentes da Mata Atlântica, veredas, cavernas, campos rupestres, paisagens

notáveis e outras unidades de relevante interesse ecológico, ecossistemas

especialmente protegidos nos termos do § 7° do art.  214 da Constituição do Estado,

ficam sujeitos às medidas de conservação por lei.

(...)

§ 2° - Os remanescentes da mata atlântica terão a s ua conceituação, delimitação,

tipologia e modalidades de uso definidas em lei, com base em estudos realizados por

comissão técnico–científica constituída pelo Poder Executivo e pelo setor produtivo,

considerando-se o direito de propriedade e do livre exercício da atividade econômica

e as limitações estabelecidas pela legislação vigente.

§ 3º - Os remanescentes da mata seca, caracterizados pelo complexo de vegetação

da floresta estacional decidual, caatinga arbórea, caatinga arbustiva arbórea, caatinga

hiperxerófila, florestas associadas com afloramentos calcários e outros, mata ciliar e

vazante e seus estágios sucessionais, terão a sua conceituação e as modalidades de

uso definidas em lei específica.

§ 4° - A utilização dos recursos existentes nos cam pos rupestres, nas veredas, nas

unidades de relevante interesse ecológico, nas paisagens notáveis, nas cavernas e

em seu entorno, bem como qualquer alteração desses ecossistemas ficam

condicionadas a autorização do órgão competente.

§ 5º - O proprietário fará jus a verba indenizatória em caso de limitação ou restrição

de uso da propriedade em percentual superior a 20% (vinte por cento) da área total

do imóvel.

CAPÍTULO III

DOS INCENTIVOS FISCAIS E ESPECIAIS

Art. 31 - O poder público, por meio dos órgãos competentes, criará normas de apoio

e incentivos fiscais e concederá incentivos especiais para o proprietário ou posseiro

rural que:

I - preservar e conservar as tipologias florestal nativa e campestre da propriedade;

II - recuperar, com espécies nativas ou ecologicamente adaptadas, as áreas
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degradadas da propriedade;

III - proteger e recuperar corpos d’água;

IV - adotar sistemas de irrigação eficientes, que otimizem a relação entre o

consumo de água e os produtos gerados, considerando os Planos Diretores das

Bacias Hidrográficas, aprovados pelos respectivos Comitês;

V - realizar práticas sustentáveis de uso da terra, por meio de tecnologias

poupadoras de recursos naturais, como integração lavoura-pecuária-florestas,

plantios diretos e outros sistemas agroecológicos;

VI - aplicar, em seus cultivos, sistemas de controle biológico de pragas;

VII - utilizar biodigestores ou outras tecnologias apropriadas no sistema de

tratamento de efluentes, provenientes das atividades agropecuárias que promovam a

redução de gases do efeito estufa, com tempo de retenção dos efluentes necessários

a sua completa estabilização, bem como a proteção do solo e da água;

VIII - adotar plano de controle da aplicação e metas progressivas de redução da

taxa de uso de agrotóxicos.

(...)

Art. 32 - Para os efeitos desta lei, consideram-se incentivos especiais:

I - a concessão de crédito rural e de outros tipos de financiamento oficial;

II - a prioridade de atendimento pelos programas de infraestrutura rural,

notadamente pelos programas de proteção e recuperação do solo e da água,

energização, irrigação, armazenagem, telefonia e habitação;

III - a preferência na prestação de serviços oficiais de assistência técnica e de

fomento, notadamente ao pequeno proprietário rural e ao agricultor familiar;

IV - o fornecimento gratuito de mudas de espécies nativas ou ecologicamente

adaptadas, produzidas com a finalidade de recompor a cobertura vegetal natural;

V - o apoio técnico-educativo no desenvolvimento de projetos de preservação,

conservação e recuperação ambiental;

VI - o apoio técnico-educativo ao proprietário rural:

a) para o desenvolvimento de suas atividades agrícolas, pecuárias ou florestais e

sistemas agrossilvipastoris;

b) para plantio, de espécies nativas ou exóticas, visando minimizar o impacto sobre
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as formações nativas;

VII - a concessão de incentivo financeiro a proprietários e posseiros rurais, para

recuperação, preservação e conservação de áreas necessárias à proteção da

biodiversidade e ecossistemas especialmente sensíveis, nos termos da legislação

vigente;

VIII - o acesso, para o plantio florestal com fins econômicos, a linhas de crédito nas

melhores taxas de mercado e prazos de carência compatíveis com as características

de médio e longo prazos do empreendimento florestal.

Parágrafo único - A concessão de crédito por instituição financeira oficial, como

forma de incentivo especial previsto neste artigo, ouvida a autoridade competente,

fica condicionada ao cumprimento do disposto nesta lei.

(...)

Art. 34 - Nos termos da regulamentação desta lei, será assegurada aos agricultores

familiares e pequenos produtores rurais, por meio dos órgãos técnicos estaduais, a

gratuidade de assistência técnica, especialmente para elaboração de planos de

manejo florestal e de sistemas agrossilvipastoris previstos nesta lei.

CAPÍTULO IV

DA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA E DA POLÍTICA FLORESTAL

Seção I

Da Supressão de Vegetação Nativa

Art. 35 - O Estado, por meio da Seapa e da Semad, no âmbito de suas

competências, autorizará ou licenciará as atividades previstas nesta lei e fiscalizará

sua aplicação.

Parágrafo único - Os atos autorizativos ambientais, que compreendem a

autorização ambiental de funcionamento e o licenciamento ambiental, terão sua

definição, seus critérios, valores e âmbito de aplicação, inclusive taxas e

penalizações, estabelecidos em lei.

(...)

Art. 37 - A alteração da cobertura vegetal nativa por meio de manejo sustentável ou

uso alternativo do solo depende de prévia autorização do órgão competente.

§ 1° - O requerimento para o uso alternativo do sol o, devidamente instruído, será
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protocolizado no IEF, que terá o prazo máximo de sessenta dias para a deliberação.

§ 2° - Decorrido o prazo de que trata o § 1° sem a deliberação do IEF, o

requerimento será remetido automaticamente à Diretoria-Geral do instituto, que

disporá de até quinze dias, contados da data do decurso do primeiro prazo, para

deliberar, sob pena de responsabilidade.

§ 3º - Decorrido o prazo de que trata o § 2°, sem q ue tenha havido manifestação da

Diretoria-Geral, e em se tratando de propriedade que possui área de reserva legal

devidamente averbada, o requerimento será considerado deferido, para todos os

efeitos legais.

Art. 38 - O interessado pela exploração com fins sustentáveis ou alteração da

vegetação nativa para uso alternativo do solo poderá contratar, a expensas próprias,

profissional ou entidade legalmente habilitados, para elaborar e executar o projeto

técnico correspondente, devidamente instruído e protocolizado no IEF, sem prejuízo

das recomendações e informações técnicas disponíveis relativas à proteção à

biodiversidade, bem como de vistorias e fiscalizações futuras pelo órgão competente.

§ 1° - É vedado à entidade ou ao técnico habilitado  ser o representante legal ou

mandatário do requerente perante o órgão competente.

§ 2° - Para a deliberação sobre o projeto elaborado  por técnico ou entidade

habilitado e para a obtenção de documentos de natureza ambiental, serão

observados os mesmos prazos e trâmites legais estabelecidos nos §§ 1° e 2° do art.

37, sem prejuízo da responsabilização do órgão competente.

§ 3º - O interessado pela exploração com fins sustentáveis ou alteração da

vegetação nativa para uso alternativo do solo que, comprovadamente, apresentar ao

órgão competente projeto técnico que foi embasado em informações ou dados

inverídicos, ou que foi elaborado ou executado por profissional ou entidade

inabilitado, responderá por crime e infrações administrativas na forma do art. 299 do

Código Penal, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis, especialmente as de

natureza ambiental.

Art. 39 - Não é permitida a conversão de floresta nativa ou outra forma de

vegetação silvestre para o uso alternativo do solo na propriedade rural que não

possua área de reserva legal devidamente averbada.
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§ 1° - A autorização para supressão de vegetação na tiva em propriedades rurais

em que as áreas de reserva legal e de preservação permanente sem uso consolidado

não estejam protegidas em conformidade com a legislação florestal vigente fica

condicionada à assinatura, por seu proprietário, de termo de compromisso, contendo

cronograma e procedimentos de recuperação a serem escolhidos dentre os

estabelecidos no art. 17 desta lei.

§ 2º - A propriedade rural com área de reserva legal averbada e áreas de

preservação permanente, se houver, devidamente protegidas, não está sujeita a

qualquer tipo de restrição ambiental nas demais áreas, sendo livre o seu uso para

desempenho de atividades econômicas, ainda que estas impliquem alteração do uso

do solo, por meio de supressão ou conversão de vegetação nativa.

§ 3º - Não configuram supressão de vegetação nativa ou, ainda, conversão de

vegetação nativa para uso alternativo do solo, dispensando-se do licenciamento

ambiental, bem como de autorização do órgão ambiental competente:

I - a reforma de plantios florestais;

II - a supressão de árvores isoladas;

III - o regime de pousio;

IV - a limpeza de área.

V - a supressão de sub-bosque espontâneo presente em a área de lavoura florestal.

§ 4º - A pessoa física ou jurídica que realizar supressão ou conversão de vegetação

nativa nos termos do § 3º deste artigo encaminhará, ao órgão ambiental competente,

para ciência, laudo técnico expedido por profissional habilitado.

(...)

Art. 41 - Caberá ao Conselho Estadual de Política Ambiental – Copam – a

elaboração de um índice para aferir o percentual da cobertura vegetal dos biomas

naturais do Estado.

§ 1º - Nas áreas consideradas prioritárias para preservação da biodiversidade,

somente será permitida supressão de vegetação nativa para implantação de projetos

ou atividades considerados de interesse social ou utilidade pública, excetuando-se

formações primárias e mediante estudos ambientais.

§ 2º - A fixação das metas a que se refere o “caput” levará em conta,
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obrigatoriamente, parâmetros de proteção e recuperação da biodiversidade no

Estado.

§ 3º - A restrição de supressão de vegetação nativa em áreas consideradas

prioritárias para preservação da biodiversidade, localizadas em propriedades

privadas, será definida por lei.

§ 4º - O proprietário de imóvel sujeito à restrição de supressão de vegetação nativa

fará jus a verba indenizatória equivalente à área preservada, ressalvadas as áreas

que representem um percentual máximo de 20% (vinte por cento) da área total do

imóvel e que estejam sendo empregadas para compor reserva legal e preservação

permanente, por expressa limitação ao direito de uso da propriedade e do livre

exercício de atividade econômica.

§ 5º - O valor da verba indenizatória prevista no § 4º será calculado com base no

valor da área atribuído pelo Município onde ela esteja localizada, para fins de cálculo

do ITBI.

§ 6º - O pagamento da verba indenizatória prevista no § 4° será realizado no prazo

máximo de noventa dias contados da publicação da lei a que se refere o § 3°, sob

pena de nulidade.

Art. 41-A - Fica criado o Crédito Verde, título emitido pelo Estado de Minas Gerais,

com a finalidade de compensar economicamente os proprietários rurais que,

voluntariamente, mantenham preservadas, por um período de vinte anos, áreas de

vegetação nativa em percentual acima dos 20% (vinte por cento) de reserva legal.

§ 1º - Somente poderão ser beneficiários do Crédito Verde os proprietários de

imóveis rurais que tenham reserva legal averbada no cartório competente.

§ 2º - O Crédito Verde será custeado com recursos originados da reposição florestal

e da compensação ambiental.

§ 3º - O valor de emissão do Crédito Verde será equivalente a 80% (oitenta por

cento) do valor da área preservada, tendo como base de cálculo o valor de área

atribuído pelo Município onde se encontra instalada a área preservada para fins de

cálculo do ITBI.

§ 4º - O Crédito Verde será corrigido, anualmente, pela Ufemg.

§ 5º - O Crédito Verde será resgatado em cinco anos contados da data de sua
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emissão, podendo, ainda, ser utilizado, durante esse período, para pagamento de

tributos estaduais, como impostos, compensação ambiental, taxas, contribuições e

demais encargos estaduais de natureza tributária.

§ 6º - Na compensação de títulos não vencidos será aplicado o seguinte deságio:

I - 40% (quarenta por cento) de deságio, quando ocorrer compensação no primeiro

ano da emissão do título;

II - 30% (trinta por cento) de deságio, quando ocorrer compensação no segundo

ano da emissão do título;

III - 20% (vinte por cento) de deságio, quando ocorrer compensação no terceiro ano

da emissão do título;

IV - 10% (dez por cento) de deságio, quando ocorrer compensação no quarto ano

da emissão do título.

§ 7º - O proprietário que atender ao disposto no “caput” e no § 1º deste artigo fará

um requerimento junto ao IEF instruído com os seguintes documentos:

I - cópia do registro da propriedade rural, comprovando a averbação da área de

reserva legal;

II - planta com as coordenadas da área, além dos limites da reserva legal, onde

haja a preservação de vegetação nativa, bem como estimativa da quantidade de

vegetação nativa existente;

III - laudo técnico, expedido por profissional habilitado, referente às informações

prestadas nos termos do inciso II, com anotação de responsabilidade técnica;

IV - termo de compromisso expedido pelo proprietário rural de que irá preservar e

realizar a manutenção de isolamento da referida área preservada por um período de

vinte anos;

V - o valor de Crédito Verde a receber, nos termos do § 3º deste artigo.

§ 8º - O requerimento a que se refere o § 7°, devid amente instruído, será

protocolizado no IEF, que terá o prazo máximo de sessenta dias para:

I - emitir o Crédito Verde, em caso de deferimento;

II - indeferir o requerimento, por meio de pronunciamento fundamentado,

declarando ausência de interesse público pela preservação de vegetação nativa, na

propriedade rural, em percentual acima do limite de 20% (vinte por cento) de reserva
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legal.

§ 9º - Decorrido o prazo de que trata o § 8º sem a deliberação do IEF, o

requerimento será remetido automaticamente à Diretoria-Geral do Instituto, que

disporá de prazo de trinta dias contados da data de decurso do primeiro prazo para

deliberar, sob pena de deferimento tácito do requerimento.

§ 10 - Em caso de deferimento tácito, o IEF terá o prazo de vinte dias para emissão

do Crédito Verde, sob pena de responsabilidade.

§ 11 - Após o decurso de vinte anos contados da emissão do Crédito Verde, este

poderá ser renovado, a critério do órgão competente, desde que o proprietário rural

seja notificado, com antecedência mínima de sessenta dias do termo final do título.

§ 12 - Em caso de renovação, incumbe ao IEF emitir, no prazo máximo de vinte

dias contados do termo final do título, um novo Crédito Verde sob pena de

responsabilidade.

§ 13 - O indeferimento previsto no § 8º configura, expressamente, concessão, pelo

IEF, de licença de uso alternativo do solo, com possibilidade de supressão da

vegetação nativa, quantificada no requerimento.

Seção II

Da política pública relativa às florestas nativas

Art. 42 - A exploração de vegetação nativa por pessoa física ou jurídica visando

exclusivamente à composição de suprimento industrial, às atividades de

carvoejamento, à obtenção de lenha, madeira e de outros produtos e subprodutos

florestais, somente será realizada por meio de plano de manejo analisado e aprovado

pelo órgão competente, que fiscalizará e monitorará sua aplicação.

§ 1° - O órgão competente analisará os planos de ma nejo, no tocante à sua

execução, observados os critérios socioeconômicos e de proteção à biodiversidade.

§ 2º - Considerada a capacidade de regeneração da fisionomia vegetal manejada,

poderá ser adotado o plano de manejo florestal em sistema de exploração em faixas

ou por talhadia em talhões alternados.

§ 3º - Ficam dispensados de execução de plano de manejo florestal para a extração

de lenha ou a produção de carvão vegetal originários de vegetação nativa, sujeitando-

se apenas à autorização do órgão ambiental competente:
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I - os empreendimentos que utilizam matéria-prima originada do uso alternativo do

solo;

II - as propriedades rurais de pequeno e médio porte que utilizam o processo de

rotação de áreas para produção de lenha ou carvão vegetal.

Art. 43 - Será dado aproveitamento socioeconômico a todo produto cortado, obtido

ou extraído de florestas nativas ou demais formas de vegetação silvestre, bem como

a seus resíduos.

§ 1° - O Poder Executivo estabelecerá critérios par a aproveitamento de produtos,

subprodutos e resíduos florestais provenientes de utilização, desmatamento,

exploração ou alteração da cobertura vegetal nativa no Estado.

§ 2° - O aproveitamento de produtos e subprodutos o riundos das atividades a que

se refere o § 1° deste artigo, bem como de seus res íduos, será fiscalizado e

monitorado pelo órgão competente.

§ 3° - Todo produto ou subproduto extraído de flore stas nativas ou demais formas

de vegetação silvestre, transformado em carvão vegetal, poderá ter seu transporte

rastreado, por meio de sistema de monitoramento eletrônico via satélite, com

informações quanto à localização geográfica, ao carregamento e ao descarregamento

do produto e suporte técnico.

§ 4° - O monitoramento eletrônico a que se refere o  § 3º será custeado pelos

recursos oriundos da Taxa Florestal já instituída pelo Estado e será realizado por

meio de execução direta, em quaisquer das modalidades previstas na legislação

vigente, adotando-se, preferencialmente, o credenciamento de pessoas jurídicas

interessadas ou a concessão.

§ 5° - Os dados fornecidos pelo sistema de rastream ento serão utilizados para a

apuração e a penalização administrativa da pessoa física ou jurídica responsável pela

prática de infrações à legislação de proteção ambiental, da seguinte forma:

I - constada irregularidade na origem, a responsabilidade recairá sobre o produtor;

II - constada irregularidade no trajeto, a responsabilidade recairá sobre o

transportador;

III - constada irregularidade na recepção, a responsabilidade recairá sobre a

empresa consumidora.
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Art. 44 - O Poder Executivo estabelecerá normas de controle ambiental e de

segurança para a comercialização e o transporte dos produtos e subprodutos

extraídos de florestas nativas ou demais formas de vegetação silvestre, oriundos do

Estado, submetidos a processamento químico ou mecânico.

Art. 45 - Fica obrigada ao registro e à renovação anual do cadastro, no órgão

estadual competente, a pessoa física ou jurídica que explore, produza, utilize,

consuma, transforme, industrialize ou comercialize, no Estado, sob qualquer forma,

produtos e subprodutos extraídos de floresta nativa ou demais formas de vegetação

silvestre.

§ 1° - Fica obrigada também ao registro e à renovaç ão anual do cadastro, no órgão

ambiental competente, a pessoa física ou jurídica que transporte, no território do

Estado, carvão vegetal extraído de florestas nativas ou demais formas de vegetação

silvestre oriundos do Estado, ficando o órgão ambiental responsável pela

disponibilização de sistema informatizado que permita o acesso ao registro e ao

cadastro, de forma ágil, por meio da internet.

§ 2° - Ficam isentos do registro de que trata este artigo:

I - a pessoa física ou jurídica que utilize produtos ou subprodutos de floresta nativa

ou demais formas de vegetação silvestre para uso doméstico ou trabalhos artesanais,

salvo quando se tratar de espécies ameaçadas de extinção, inclusive local;

II - aquele que tenha por atividade a apicultura;

III - o comércio varejista e a microempresa que utilizem produtos e subprodutos

extraídos de floresta nativa ou demais formas de vegetação silvestre já processados

química ou mecanicamente, nos limites estabelecidos pelo poder público;

IV - o proprietário rural, pessoa física ou jurídica, que produzir carvão vegetal de

aproveitamento de material lenhoso oriundo da supressão de vegetação nativa para

uso alternativo do solo, devidamente autorizada pelo órgão competente.

Art. 46 - A pessoa física ou jurídica poderá comercializar, por meio de autorização

do órgão ambiental competente, produtos ou subprodutos extraídos de florestas

nativas ou demais formas de vegetação silvestre oriundos de:

I - desmatamento autorizado pelo IEF para uso alternativo do solo;

II - supressão de árvores isoladas;
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III - supressão de vegetação resultante do regime de pousio;

IV - limpeza de área;

V - supressão de sub-bosque espontâneo presente em a área de lavoura florestal.

§ 1° - A autorização para exploração, emitida pelo IEF, refere-se, estritamente, à

exploração da floresta nativa no Estado e complementará o documento de natureza

ambiental destinado à comercialização e ao transporte de seus produtos e

subprodutos.

(...)

§ 3° - A volumetria autorizada de produtos e subpro dutos extraídos de floresta

nativa poderá ser parcelada à pessoa física e jurídica e controlada mediante a

emissão de documento de natureza ambiental com prazo de validade correspondente

ao período estipulado na autorização para exploração.

(...)

Art. 47 - A pessoa física ou jurídica que industrialize, comercialize, beneficie, utilize

ou seja consumidora de produto ou subproduto da flora em volume anual igual ou

superior a 8.000m³ (oito mil metros cúbicos) de madeira, 12.000st (doze mil estéreos)

de lenha ou 4.000mdc (quatro mil metros de carvão), nestes incluídos seus resíduos

ou subprodutos, a partir do ano agrícola subsequente ao ano de 2010, poderá

consumir produtos e subprodutos de exploração de floresta nativa autorizados pelos

órgãos ambientais do Estado de Minas Gerais para uso alternativo do solo, nos

seguintes percentuais:

I - nos cinco anos subsequentes ao ano agrícola previsto no “caput”, a pessoa física

ou jurídica de que trata o “caput” poderá consumir produtos e subprodutos de

exploração de floresta nativa autorizados pelos órgãos ambientais estaduais, no

território de Minas Gerais para uso alternativo do solo, em percentual máximo de 20%

(vinte por cento) de seu consumo anual total.

II - a partir do sexto ano contado do término do período previsto no inciso anterior, a

pessoa física ou jurídica de que trata o “caput” poderá consumir produtos e

subprodutos de exploração de floresta nativa autorizados pelos órgãos ambientais do

Estado, em percentual máximo de 10% (dez por cento) de seu consumo total anual.

§ 3° - A pessoa física ou jurídica que seja consumi dora de produtos ou subprodutos



____________________________________________________________________________
483

de exploração de floresta nativa na forma do “caput” desenvolverá ações que

promovam a reposição de florestas nativas, podendo optar pelos seguintes

mecanismos:

I - recolhimento à Conta Recursos Especiais a Aplicar;

II - formação de lavouras florestais próprias, observadas as áreas de preservação

permanente e de reserva legal, nos termos desta lei;

III - participação em associações de reflorestadores ou outros sistemas, de acordo

com as normas fixadas pelo órgão competente, observadas as áreas de preservação

permanente e de reserva legal, nos termos desta lei;

IV - participação em projetos socioambientais, com foco na proteção e na

recuperação da biodiversidade, de acordo com as normas fixadas pelo órgão

competente;

V - participação em projetos junto a instituições de renome nacional e internacional,

com o objetivo específico de realizar pesquisa científica na área de recuperação ou

restauração de ambientes naturais;

VI - participação em programas de recomposição, por meio de regeneração

conduzida ou plantio, sem fins econômicos, de espécies nativas, de implantação de

unidades de conservação, de acordo com as normas fixadas pelo órgão competente.

§ 4° - A pessoa física ou jurídica que seja consumi dora de produtos ou subprodutos

de exploração de floresta nativa na forma do “caput” deverá cumprir o dispositivo de

reposição de florestas nativas ou de ampliação dos estoques de lavouras florestais,

de acordo com seu percentual de consumo, nas seguintes condições:

I - para consumo de 5,1% (cinco vírgula um por cento) a 15% (quinze por cento) de

florestas nativas, reposição em dobro;

II - para consumo de 15,1% (quinze vírgula um por cento) a 20% (vinte por cento)

de florestas nativas, reposição em triplo.

§ 5° - A reposição florestal é única e não haverá d uplicidade na sua exigência.

§ 6° - Os produtos e subprodutos florestais de orig em nativa oriundos de outros

Estados da Federação e apresentados na Comprovação Anual de Suprimento – CAS

– deverão estar acobertados pelos documentos de controle de origem, sob pena de

aplicação das sanções previstas no art. 54 desta lei.
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§ 7° - Fica isenta da obrigatoriedade da reposição florestal a pessoa física ou

jurídica que, comprovadamente, utilize:

I - resíduos provenientes de atividade industrial, tais como costaneiras, aparas,

cavacos e similares;

II - matéria-prima florestal:

a) oriunda da supressão da vegetação para benfeitoria ou uso doméstico, dentro do

imóvel rural de sua origem, como lenha, madeira serrada ou aparelhada, produto

acabado para uso final ou outros;

b) oriunda de Plano de Manejo Florestal Sustentável;

c) oriunda de lavoura florestal, ainda que esta seja vinculada à reposição florestal.

§ 8º - A formação de lavouras florestais próprias prevista no inciso II do § 3° e a

ampliação dos estoques florestais serão disciplinadas na forma da Seção III do

Capítulo IV desta lei.

§ 9º - Ficam sujeitas à aplicação, isolada ou cumulativa, conforme o caso, das

sanções previstas nos incisos II, IV e V do art. 54 desta lei as pessoas físicas ou

jurídicas que não atenderem ao disposto neste artigo.

§ 10 - O disposto neste artigo não se aplica à pessoa física ou jurídica que,

comprovadamente, demonstrar independência do consumo de produtos ou

subprodutos de exploração de florestas nativas, aplicando-se-lhe, neste caso, as

regras constantes na Seção III do Capítulo IV desta lei.

Art. 47-A - Fica criado o Programa Estadual de Adesão à Sustentabilidade Florestal

– Pasf –, com o objetivo de garantir que a pessoa física ou jurídica consumidora de

carvão vegetal originário de exploração de florestas nativas em volume igual ou

superior a 4.000mdc (quatro mil metros de carvão), possa, em um prazo máximo de

dez anos contados a partir do ano agrícola subsequente ao ano de 2010, promover

seu suprimento com matérias-primas de lavouras florestais, na proporção de 60%

(sessenta por cento) de seu consumo total.

§ 1° - O Pasf será gerido e executado pela Seapa.

§ 2° - Fica assegurada a participação da Câmara de Desenvolvimento Florestal do

Conselho Estadual de Política Agrícola no planejamento e acompanhamento do Pasf.

§ 3° - O regulamento do Pasf disporá, entre outros,  sobre:



____________________________________________________________________________
485

I - os parâmetros operacionais e complementares aplicáveis ao programa;

II - as condições gerais e requisitos para adesão e cumprimento do Pasf;

III - os índices de referência aplicáveis ao Pasf, como produtividade, conversão de

madeira para carvão vegetal e outros;

IV - documentos obrigatórios, entre os quais:

a) relatório de balanço da situação de consumo e suprimento;

b) plano de sustentabilidade florestal baseado em plantio, fomento, aquisição futura

de matéria-prima florestal, aquisição de áreas plantadas, entre outros;

V - cronograma anual de execução do plano de sustentabilidade florestal, que será

apresentado para apreciação e aprovação da Câmara de Desenvolvimento Florestal,

no prazo máximo de cento e oitenta dias após a edição do regulamento do Pasf;

VI - incentivos e benefícios para os aderentes ao Pasf;

VII - normas de fiscalização;

VIII - sanções e penalidades aplicáveis.

§ 4° - A adesão ao Pasf não prejudica a aplicação d o disposto no art. 47 desta lei.

§ 5° - A pessoa física ou jurídica que aderir ao Pa sf poderá adotar os seguintes

mecanismos visando ao suprimento de matéria-prima de lavouras florestais:

I - lavouras florestais já implementadas ou novos plantios em terras próprias;

II - plantio em terras arrendadas ou de terceiros;

III - plantio por meio de fomento florestal com contratos de vinculação ao

fornecimento da matéria-prima produzida;

IV - participação em programas de fomento florestal, sem vinculação de

fornecimento;

V - aquisição de terceiros, de forma antecipada ou para consumo imediato, de

lavouras florestais, livremente adquiridas no mercado, mediante comunicação ao

órgão competente.

§ 6° - Poderão fazer parte do cronograma anual de p lantio as ações de reposição

florestal estabelecidas nos incisos II e III do § 3° do art. 47.

§ 7° - O não cumprimento do cronograma anual de exe cução do plano de

sustentabilidade florestal apresentado e aprovado pela Câmara de Desenvolvimento

Florestal implicará a redução da produção no ano imediatamente posterior e nos anos
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subsequentes no quantitativo mínimo equivalente ao volume a menor de plantio

constatado até seu total cumprimento.

§ 8° - Como instrumento auxiliar ao cumprimento da obrigatoriedade prevista no

“caput”, o Poder Executivo promoverá e estimulará o uso do Mecanismo de

Desenvolvimento Limpo do Protocolo de Quioto e de outros sistemas de

comercialização de créditos de carbono, seja pelo aumento de estoque, seja pela

substituição energética, com o objetivo de gerar incentivos econômicos adicionais

para a implementação de lavouras florestais.

Art. 48 - A pessoa física ou jurídica a que se refere o art. 47 que utilize matéria-

prima originária da exploração de floresta nativa e cujo consumo anual seja superior a

50.000m³ (cinquenta mil metros cúbicos) de toras, 100.000m³ (cem mil metros

cúbicos) de lenha ou 50.000m (cinquenta mil metros) de carvão vegetal fica obrigada

a apresentar, no final do exercício, a Comprovação Anual de Suprimento – CAS.

(...)

Art. 49 - (...)

§ 3° - O disposto neste artigo não se aplica a pess oa física ou jurídica que

comprovadamente utilize:

I - resíduos provenientes de atividade industrial, tais como costaneiras, aparas,

cavacos e similares;

II - matéria-prima florestal:

a) oriunda da supressão da vegetação para benfeitoria ou uso doméstico, dentro do

imóvel rural de sua origem, como madeira serrada ou aparelhada, produto acabado

para uso final ou outros;

b) oriunda de Plano de Manejo Florestal Sustentável;

c) oriunda de lavoura florestal, ainda que esta seja vinculada à reposição florestal.

Art. 50 - Fica criada a Conta Recursos Especiais a Aplicar, a ser movimentada pelo

órgão competente, destinada a arrecadar recursos de pessoa física ou jurídica que

utilize, comercialize ou consuma produto ou subproduto extraído de floresta nativa no

Estado e que tenha feito opção pelo recolhimento.

§ 1° - Os recursos arrecadados na conta a que se re fere o “caput” serão usados

para custear, prioritariamente, o Crédito Verde, e, havendo recursos excedentes,



____________________________________________________________________________
487

estes deverão priorizar projetos que contemplem a utilização de espécies nativas e

serão destinados a programas de recomposição florestal, de regeneração conduzida

ou de plantio de espécies nativas ou exóticas, ou a programas oficiais de fomento

florestal de produtores rurais, de implantação de unidades de conservação e, na

forma do § 3º do art. 47, de projetos socioambientais e de pesquisa.

§ 2° - A aplicação do saldo de recursos excedentes ao custeio do Crédito Verde

obedecerá aos seguintes percentuais:

I - 50% (cinquenta por cento) em programas de recomposição florestal, de

regeneração conduzida ou de plantio de espécies nativas, na implantação e

manutenção de unidades de conservação ou em projetos socioambientais e de

pesquisa;

II - 50% (cinquenta por cento) em programas de fomento florestal de produtores

rurais, bem como nas demais alternativas previstas pelo § 3º do art. 47 desta lei.

(...)

Art. 52 - A pessoa física ou jurídica consumidora de matéria-prima florestal de

exploração de floresta nativa poderá, a critério do órgão competente, optar pela

compensação, mediante alienação ao patrimônio público de área técnica e

cientificamente considerada de relevante e excepcional interesse ecológico em

relatório técnico aprovado pelo dirigente máximo do órgão, podendo ser deduzidos do

valor do bem imóvel, apurado em avaliação oficial, os débitos apurados por excesso

de utilização de produtos ou subprodutos florestais de exploração de floresta nativa.

Art. 52-A - A comprovação de exploração autorizada da floresta nativa se fará

mediante a apresentação:

I - do documento original ou da fotocópia autenticada, na hipótese de

desmatamento, destocamento e demais atos que dependam da autorização formal do

órgão competente;

II - de nota fiscal, acompanhada de documento de natureza ambiental instituído

pelo poder público, na hipótese de transporte, estoque, consumo ou uso de produto

ou subproduto florestal de exploração de floresta nativa.

Seção III

Da política pública relativa às lavouras florestais
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Art. 53 - A lavoura florestal, ainda que vinculada à reposição florestal, é considerada

atividade agrícola produtiva, sendo nela livres o plantio e a colheita, a reforma de

floresta exaurida ou de baixo rendimento, a destoca, a transformação, o

armazenamento, o transporte, a comercialização e o consumo de seus produtos e

derivados, incluindo o carvão vegetal e os resíduos florestais.

Art. 53-A - As atividades da cadeia produtiva florestal, compreendendo, entre

outras, a plantação, a colheita, a reforma, o armazenamento, a transformação, o

transporte e a comercialização de seus produtos e derivados, incluindo o carvão

vegetal originário dos mesmos, sujeitam-se às normas de conservação e preservação

ambiental incidentes sobre as demais atividades agrícolas produtivas, especialmente

no tocante às áreas de preservação permanente e reserva legal.

Parágrafo único - A implementação de lavouras florestais não enseja compensação

ambiental.

Art. 53-B - As atividades da cadeia produtiva florestal sujeitam-se às normas de

licenciamento ambiental aplicáveis às atividades agrossilvipastoris.

§ 1º - Na concessão de licenciamento ambiental serão observados os seguintes

critérios:

I - porte do empreendimento, desobrigando-se de atos autorizativos ambientais:

a) as lavouras florestais cuja área de efetivo plantio seja inferior a mil hectares;

b) as praças de carbonização de matéria-prima originada de lavouras florestais cuja

produção anual seja inferior a 50.000m (cinquenta mil metros) de carvão;

II - perfil do empreendimento, caracterizado pelo seu balanço ambiental positivo,

desobrigando-se de atos autorizativos ambientais:

a) as lavouras florestais implementadas no modelo de integração

lavoura/pecuária/floresta;

b) a implementação de lavouras florestais em áreas anteriormente ocupadas com

lavouras florestais, mesmo que já exauridas;

c) as praças de carbonização dotadas de sistemas de recuperação de alcatrão

vegetal ou reator para queima de voláteis;

III - existência de certificação de manejo florestal emitida por entidade reconhecida

internacionalmente, devidamente reconhecida pelo órgão estadual competente,
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desobrigando-se, os empreendimentos certificados, da realização de Estudos de

Impacto Ambiental – EIA – e Relatório de Impacto Ambiental – Rima –;

IV - especificidades, interações ambientais e outras características do

empreendimento.

§ 2º - Para os fins deste artigo, considera-se praça de carbonização os fornos

existentes em uma mesma propriedade, operados pela mesma pessoa física ou

jurídica.

Art. 53-C - A solicitação de concessão de ato autorizativo ambiental será feita por

meio de requerimento devidamente instruído e acompanhado de Anotação de

Responsabilidade Técnica – ART – expedida pelo Conselho Regional de Engenharia

e Arquitetura – Crea-MG.

§ 1º - O requerimento previsto no “caput” será protocolizado junto ao órgão estadual

competente, que terá o prazo de sessenta dias contados da data do protocolo para

deliberar, manifestando-se pelo deferimento ou indeferimento da solicitação.

§ 2º - A solicitação de concessão de ato autorizativo ambiental será considerada

deferida nas seguintes hipóteses:

I - por meio de deliberação expressa do órgão estadual competente;

II - pelo decurso do prazo previsto no § 1° deste a rtigo sem deliberação do órgão

estadual competente.

§ 3º - A deliberação que indeferir a solicitação deverá ser fundamentada,

especificando os pontos de não atendimento de requisitos necessários à concessão

do ato autorizativo ou as falhas técnicas ou documentais presentes no requerimento.

Art. 53-D - Para fins de controle estatístico da produção florestal e do estoque de

matérias-primas de lavouras florestais, o produtor florestal encaminhará à Seapa, na

forma e nas condições previstas em regulamento, declaração de colheita e de

estoque de matérias-primas florestais.

Parágrafo único - A declaração de colheita e de estoque de matérias-primas

florestais tem caráter informativo, não ensejando obrigações pecuniárias.

Art. 53-E - O transporte de produtos de lavouras florestais e seus derivados,

incluindo o carvão vegetal originário de lavouras florestais, será acobertado,

exclusivamente, por nota fiscal, nos termos da legislação em vigor.
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CAPÍTULO V

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art. 54 - (...)

II - multa, que será calculada por unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro

de carvão ou outra medida pertinente, de acordo com a natureza da infração

cometida;

III - apreensão dos produtos e dos subprodutos extraídos de floresta nativa ou

demais formas de vegetação silvestre e de instrumentos, petrechos, máquinas,

equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na prática da infração,

exceto ferramentas e equipamentos não mecanizados, lavrando-se o respectivo

termo, conforme o anexo desta lei;

IV - interdição ou embargo total ou parcial da atividade, quando houver iminente

risco para a flora ou a fauna silvestres ou os recursos hídricos;

(...)

Art. 61 - O infrator, quando autuado por desmatamento não autorizado em área

passível de exploração e de alteração do uso do solo para fins agropecuários, tem o

prazo de trinta dias para regularizar a situação no IEF, com vistas ao desembargo de

suas atividades.

Art. 62 - Esgotados os prazos para a interposição de recurso, os produtos e

subprodutos florestais originários da exploração de floresta nativa apreendidos pela

fiscalização serão:

(...)

§ 2° - A madeira extraída de floresta nativa e os p rodutos e subprodutos perecíveis

doados e não retirados pelo beneficiário, sem justificativa, no prazo estabelecido no

documento de doação, serão objeto de nova doação ou alienação em hasta pública, a

critério do órgão competente, ao qual reverterão os recursos apurados.

§ 3° - Não será permitida às instituições a que se refere o "caput" deste artigo a

comercialização de nenhum produto ou subproduto extraído de floresta nativa doado,

proveniente de apreensão, salvo com autorização da autoridade ambiental

competente.

CAPÍTULO VI
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DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 64 - As ações e as omissões consideradas contrárias às disposições desta lei,

que propiciem penalização na esfera administrativa ou legal, somente poderão ser

declaradas, por meio de notificação ou auto de infração, com a devida

fundamentação, por profissional habilitado, com formação superior nas áreas afetas

às atividades econômicas desempenhadas e sujeitas à fiscalização, tais como

engenharia florestal, engenharia industrial, engenharia metalúrgica, agrimensura,

agronomia, sob pena de nulidade do ato.

Art. 65 - Os recursos provenientes da aplicação das multas e dos emolumentos

previstos nesta lei serão destinados na forma do disposto nos §§ 1º e 2º do art. 50

desta lei.

(...)

Art. 69 - (...)

§ 1º - As companhias da PMMG com função na área ambiental poderão agir

articuladamente com outros órgãos ambientais, mediante convênio, para proteção da

fauna e da flora silvestres.

§ 2º - A intervenção das companhias da PMMG com função na área ambiental, em

propriedades privadas, será assistida por profissional habilitado, com formação

superior nas áreas afetas às atividades econômicas fiscalizadas, ao qual incumbe a

declaração, fundamentada, da ocorrência de ação ou omissão passível de

penalização administrativa ou legal por infração ambiental.”.

Art. 2° - No prazo de noventa dias contados da data  de publicação desta lei, o

Poder Executivo promoverá, por decreto, a reestruturação do Conselho de

Administração e Política Florestal do IEF, com vistas a tornar a sua composição

paritária entre representantes do poder público, do setor produtivo e da sociedade

civil organizada.

Art. 3° - A alínea “h” do inciso II do art. 9° da L ei n° 12.582, de 17 de julho de 1997,

passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 9° - (...)

II - (...)

h) um representante da Associação Mineira de Silvicultura – AMS –, por esta
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indicado.”.

Art. 4° - O Anexo da Lei n° 14.309, de 2002, passa a vigorar na forma do Anexo

desta lei.

Art. 5° - O “caput” e o § 1° do art. 7° da Lei Dele gada n° 125, de 25 janeiro de 2007,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7° - Fica instituído o Sistema Estadual de Me io Ambiente e Recursos Hídricos

– Sisema –, com a finalidade de harmonizar as medidas emanadas do Sistema

Nacional de Meio Ambiente, criado pela Lei Federal n° 6.938, de 31 de agosto de

1981, e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, criado pela Lei

Federal n° 9.433, de 8 de janeiro de 1997, por meio  da articulação coordenada dos

órgãos e das entidades que os integram.

§ 1° - Integram o Sisema:

I - a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável –

Semad –;

II - o Conselho Estadual de Política Ambiental – Copam –;

III - o Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH –;

IV - a Fundação Estadual de Meio Ambiente – Feam –;

V - o Instituto Mineiro de Gestão de Águas – Igam –;

VI - o Instituto Estadual de Florestas – IEF –;

VII - os Núcleos de Gestão Ambiental das Secretarias de Estado integrantes do

Copam;

VIII - a Polícia Ambiental da Polícia Militar de Minas Gerais;

IX - os comitês de bacia hidrográfica;

X - os órgãos e as entidades dos poderes estadual e municipais cujas

competências se relacionam com a questão dos recursos hídricos;

XI - as agências de bacias hidrográficas.”.

Art. 6° - Os arts. 58, 59, 61, 62, 64, 67 e 69 da L ei nº 4.747, de 9 de maio de 1968,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 58 - A Taxa Florestal é contribuição parafiscal destinada à manutenção dos

serviços de fiscalização e polícia florestal, incluindo o monitoramento eletrônico a que

se refere o art. 43 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, a cargo do IEF
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(autarquia criada pela Lei n° 2.606, de 5 de janeir o de 1962), nos termos do Decreto

n° 7.923, de 15 de outubro de 1964, do Código Flore stal.

Parágrafo único - A Taxa Florestal corresponde às atividades fiscalizadoras,

administrativas e policiais, de competência do Estado, visando à proteção da flora e

da fauna silvestres.

Art. 59 - Sujeitam-se às incidências da Taxa Florestal os produtos e subprodutos

originários da exploração de florestas nativas.

Parágrafo único - São produtos e subprodutos florestais, para os fins de incidência

da Taxa Florestal, a lenha, a madeira apropriada à indústria, as raízes ou tubérculos,

as cascas, folhas, frutos, fibras, resinas, seivas, sementes, o carvão vegetal e, em

geral, tudo o que for extraído ou originário da exploração de floresta nativa, bem

como transformado de seus produtos e derivados.

(...)

Art. 61 - (...)

§ 1º - O recolhimento será feito pelas indústrias mensalmente, até o 15º dia do mês

subsequente, em relação aos produtos ou subprodutos originados da exploração de

floresta nativa usados, transformados, empregados ou vendidos durante o mês

anterior.

§ 2º - O órgão arrecadador expedirá guias especiais extraídas em três vias, nas

quais serão consignados:

I - nome, endereço e inscrição do contribuinte;

II - espécie, quantidade e valor dos produtos ou subprodutos florestais originários

da exploração de floresta nativa;

III - cálculo da contribuição;

IV - data e assinatura do responsável.

Art. 62 - Para efeito de controle, os contribuintes da Taxa Florestal deverão manter

e escriturar, sempre atualizados, o livro de registro de compras, a ser usado pelos

que adquirem os produtos e subprodutos originários da exploração de floresta nativa.

(...)

Art. 64 - Os proprietários rurais responsáveis, condôminos, arrendatários, foreiros

ou ocupantes, para supressão de vegetação nativa, deverão obter, previamente, o
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respectivo alvará de licenciamento, concedido pelo IEF, pagando na oportunidade,

diretamente ou na exatoria, a taxa respectiva, salvo contrato com consumidora

mediante termo de acordo de substituição tributária junto à Secretaria de Estado de

Fazenda.

(...)

Art. 67 - São contribuintes diretos da Taxa Florestal os proprietários rurais ou

possuidores a qualquer título, que explorem florestas nativas ou realizem a extração

autorizada de produtos da flora silvestre, e respondem pela taxa como contribuintes

de direito:

I - as indústrias em geral, e em especial siderúrgicas, metalúrgicas, panificadoras,

usinas, engenhos, cerâmicas ou minerações, que utilizem, como combustível, lenha

ou carvão extraídos de florestas nativas no Estado;

II - os laboratórios, as drogarias ou indústrias químicas que utilizem espécies

vegetais nativas no preparo de medicamentos, essências, óleos, extratos ou

perfumarias;

III - quaisquer indústrias de aproveitamento de produtos vegetais nativos, inclusive

serrarias, carpintarias e fábricas de móveis, que usem madeira em bruto ou

beneficiadas;

IV - as empresas de construção que utilizem madeira originária da exploração da

floresta nativa em bruto ou beneficiada ou os depósitos de material de construção em

idêntica situação;

V - as empresas cuja finalidade principal ou subsidiária seja a produção, a extração

ou o comércio de produto ou subproduto de origem florestal originário da exploração

de floresta nativa.

Parágrafo único - Para os fins desta lei, considera-se floresta nativa a cobertura

arbórea silvestre, de origem espontânea, bem como os componentes da flora

silvestre que não sejam originários de lavouras florestais.

(...)

Art. 69 - No caso de supressão de vegetação nativa, quando feita sem observância

do licenciamento prévio, a taxa será devida com 100% (cem por cento) de acréscimo,

sem prejuízo das multas e ações penais previstas no Código Florestal Federal (Lei nº
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4.771, de 15 de novembro de 1965).”.

Art. 7º - Fica acrescentado à Lei nº 4.747, de 1968, o seguinte art. 74-A:

“Art. 74-A - A não incidência da Taxa Florestal em produtos e subprodutos

originados de lavouras florestais com espécies exóticas ou de essência nativa vigerá

a partir de 1º de janeiro de 2012.

Parágrafo único - No período compreendido entre a publicação desta lei e 1º de

janeiro de 2012, denominado de “período de transtoriedade”, 50% (cinquenta por

cento) dos recursos originados da arrecadação da taxa florestal serão destinados ao

Programa Estadual de Adesão à Sustentabilidade Florestal - Pasf -, criado pelo art.

47-A da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, e cuja utilização se dará pela

compensação dos investimentos comprovados em plantios e o pagamento da taxa.”.

Art. 8° - Fica assegurado aos produtores rurais que  adotam regime de pousio em

suas atividades agrícolas, pecuárias ou florestais, ou sistemas agrossilvipastoris,

prazo de dois anos contados a partir da data de publicação desta lei para realização

de laudo técnico comprobatório da adoção pretérita do respectivo regime em sua

propriedade ou posse rural.

Parágrafo único - O laudo técnico será elaborado por profissional habilitado com a

respectiva anotação de responsabilidade técnica.

Art. 9º - Ficam revogados:

I - o inciso II do § 3º do art. 60 e o art. 70 da Lei nº 14.309, de 2002;

II - o inciso VII do art. 4º da Lei Delegada nº 178, de 29 de janeiro de 2007;

III - o Título IV e os arts. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58, que o

compõem, da Lei nº 4.492, de 14 de junho de 1967.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de junho de 2009.

Doutor Viana

ANEXO

(a que se refere o art. 3° da Lei n° ..., de ... de  ... de 2009)

“ANEXO

(a que se refere o art. 54 da Lei n° 14.309, de 19 de junho de 2002)

Quadro de Especificações das Penalidades Pecuniárias Relativas a Infrações à
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Legislação Ambiental do Estado

* - O quadro contendo as especificações das penalidades pecuniárias relativas a

infrações à legislação ambiental do Estado foi publicado no “Diário do Legislativo” de

11.6.2009.

SUBSTITUTIVO Nº 3

Art. 1° - A Lei n° 14.309, de 19 de junho de 2002, passa a vigorar com as seguintes

alterações:

“CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° - As políticas públicas relativas às lavour as florestais e às florestas nativas e

de proteção à biodiversidade no Estado, tratadas nesta lei, compreendem as

seguintes ações, empreendidas pelo poder público:

I - política pública relativa às lavouras florestais:

a) ações destinadas à formação de uma base florestal plantada, de caráter

sustentável, capaz de garantir o suprimento atual e futuro de matérias-primas

florestais no Estado, em harmonia com a produção de alimentos, em um ambiente

saudável;

b) ações destinadas à promoção do desenvolvimento da cadeia produtiva florestal

como instrumento integrante da Política Estadual de Desenvolvimento Agrícola

instituída pela Lei nº 11.405, de 28 de janeiro de 1994;

II - política pública relativa às florestas nativas: ações voltadas para a preservação,

a conservação e o uso sustentável das florestas nativas;

III - política de proteção à biodiversidade no Estado: ações voltadas para o uso

sustentável dos recursos naturais e para a preservação e conservação da fauna e da

flora silvestres, tendo por finalidade um meio ambiente ecologicamente equilibrado,

essencial à sadia qualidade de vida, nos termos do art. 214 da Constituição do

Estado.

Art. 1°-A - Para os fins desta lei, consideram-se:

I - lavoura florestal a atividade agrícola produtiva que visa à formação de um

conjunto mais ou menos denso e extenso de árvores originadas do plantio,

homogêneo ou não, de uma ou mais espécies arbóreas, exóticas ou de essência
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nativa, no qual se utilizam técnicas apropriadas, visando à obtenção de produtividade

economicamente viável;

II - cadeia produtiva florestal o plantio, o manejo, a colheita, a transformação, o

armazenamento, o transporte e a comercialização dos produtos e derivados das

lavouras florestais, incluindo seus resíduos;

III - floresta nativa a flora silvestre de composição predominantemente arbórea, de

origem espontânea, não originada de lavouras florestais e caracterizada por uma

expressiva diversidade florística e faunística;

IV - vegetação silvestre o conjunto de plantas que constituem a fitofisionomia

endêmica de uma região, resultante da dispersão natural e de processos

sucessionais de regeneração, sem intervenção humana;

V - proteção à biodiversidade as ações voltadas para a preservação e a

conservação dos elementos que compõem o meio biótico - fauna e flora - e os biomas

a ele associados;

VI - florestamento e reflorestamento o plantio, com fins econômicos, de espécies

nativas ou exóticas;

VII - sistema agrossilvipastoril o conjunto de técnicas alternativas racionais e

sustentáveis de utilização do solo, no qual há a associação, combinação, integração

ou consórcio de lavouras florestais com os demais cultivos agrícolas ou a criação de

animais em uma mesma área, de maneira simultânea, escalonada ou sequencial, no

tempo e no espaço;

VIII - reforma de plantios florestais a prática de replantio florestal, em áreas já

ocupadas anteriormente com esse uso, podendo ocorrer ou não o procedimento de

destoca, e sem expansão da área ocupada originalmente;

IX - árvores isoladas as árvores localizadas isoladamente em uma área de

produção, não integrante de conjunto arbóreo, em um limite de cinquenta árvores por

hectare;

X - pousio a prática ambiental positiva que prevê a interrupção de atividades ou

usos agrícolas, pecuários ou silviculturais do solo por até cinco anos, para possibilitar

a recuperação de sua fertilidade ou estrutura física, cuja comprovação deverá ser

realizada por laudo técnico de profissional habilitado com a respectiva anotação de
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responsabilidade técnica;

XI - limpeza de área o trato cultural que visa à supressão de espécies vegetais

nativas arbustivas e herbáceas dispersas no interior de áreas de pastagens

plantadas, áreas de cultivos agrícolas, incluindo lavouras florestais ou sistemas

agrossilvipastoris, com vistas à manutenção ou à substituição das atividades ali

instaladas.

Art. 2° - As florestas nativas e as demais formas d e vegetação silvestre existentes

no Estado, definidas legalmente como essenciais ao equilíbrio ambiental e de

utilidade ao meio ambiente e às terras que revestem, bem como aos ecossistemas

por elas integrados, serão consideradas bens de interesse comum, respeitados a

função social e o direito de propriedade, nos termos da Constituição Estadual.

Art. 3° - A utilização dos recursos naturais, inclu indo florestas nativas e demais

formas de vegetação silvestre, bem como a execução de atividades que importem o

uso alternativo do solo serão conduzidas tendo por foco a sustentabilidade,

observadas as seguintes diretrizes:

I - proteção e conservação da biodiversidade;

II - proteção e conservação do solo;

III - proteção dos corpos d´água e manutenção do ciclo hidrológico;

IV - preservação do patrimônio genético;

V - melhoria da qualidade do ar;

VI - geração de renda;

VII - geração de emprego;

VIII - diminuição das desigualdades sociais.

Art. 4° - São objetivos:

I - da política pública relativa às lavouras florestais:

a) definir a lavoura florestal como atividade agrícola;

b) priorizar a sustentabilidade socioeconômico-ambiental no contexto do processo

produtivo, inclusive por meio de programas que estimulem práticas sustentáveis de

uso da terra, através de tecnologias que promovam o melhor uso dos recursos

naturais e privilegiem a proteção da biodiversidade, como integração lavoura-

pecuária-florestas, plantios diretos e outros sistemas agroecológicos;
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c) simplificar os procedimentos legais e administrativos aplicáveis à cadeia

produtiva florestal, especialmente no que se refere aos aspectos ambiental,

operacional, tributário e fiscal;

d) substituir o consumo de produtos extraídos de florestas nativas por matérias-

primas oriundas de lavouras florestais, seus produtos e derivados;

e) viabilizar o abastecimento sustentado do parque industrial e de outros segmentos

consumidores de matérias-primas oriundas de lavouras florestais, seus produtos e

derivados;

f) formar uma base florestal para atendimento da demanda em expansão;

g) reformar plantios florestais exauridos e reflorestar áreas subutilizadas ou em uso,

para fins econômicos, propiciando melhoria do balanço ambiental, mediante

regulação do ciclo hidrológico e recuperação de solos degradados, entre outros;

h) estimular o uso industrial, comercial, doméstico e social de matérias-primas de

lavouras florestais, seus produtos e derivados;

i) contribuir para a redução do aquecimento global mediante sequestro de carbono

e difundir os correspondentes créditos como um produto adicional, gerador de renda

para a cadeia produtiva florestal;

j) contribuir para a valorização e consolidação do biocombustível sólido - carvão

vegetal - como patrimônio tecnológico brasileiro na busca de combustíveis

renováveis;

k) revitalizar e recuperar áreas em estado de degradação ou subutilizadas, por meio

do plantio com fins econômicos;

l) estimular programas de educação ambiental e de turismo ecológico, no universo

de influência da cadeia produtiva florestal;

m) promover a compatibilização das ações da política pública relativa às lavouras

florestais com as demais políticas públicas do Estado;

II - da política pública relativa às florestas nativas:

a) assegurar a proteção e a conservação das florestas nativas, respeitados os

direitos constitucionais da propriedade e do livre exercício da atividade econômica;

b) disciplinar o uso alternativo do solo coberto por vegetação nativa e controlar a

exploração, a utilização, o transporte e o consumo de produtos e subprodutos
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extraídos das florestas nativas, excetuadas as lavouras florestais com espécies

nativas, e demais formas de vegetação silvestre;

c) promover a compatibilização das ações da política pública relativa às florestas

nativas com as demais políticas públicas do Estado;

III - da política pública de proteção à biodiversidade no Estado:

a) assegurar a proteção e a conservação da fauna e da flora silvestres, respeitados

os direitos constitucionais de propriedade e do livre exercício da atividade econômica;

b) proteger a fauna migratória e as espécies vegetais e animais endêmicas, raras

ou ameaçadas de extinção, favorecendo a manutenção dos ecossistemas a que

pertencem;

c) disciplinar e monitorar a intervenção em áreas de vegetação nativa, prevenindo

alterações nas características e atributos dos biomas e protegendo a fauna e flora

silvestres;

d) promover a recuperação de áreas degradadas, por meio de plantios sem fins

econômicos;

e) promover programas de educação ambiental e de turismo ecológico;

f) promover a compatibilização das ações da política de proteção à biodiversidade

com as demais políticas públicas do Estado.

Art. 5° - São órgãos competentes para a formulação,  a implementação e a

execução das políticas públicas previstas nesta lei:

I - a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Seapa –, no

caso da política pública relativa às lavouras florestais, bem como na definição de

políticas públicas para as terras devolutas que sejam impróprias para reforma agrária,

a fim de cumprir a função social dessas áreas;

II - a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável -

Semad -, no caso das políticas públicas relativas às florestas nativas e de proteção à

biodiversidade no Estado.

Art. 6° – Para a implementação da política pública relativa às lavouras florestais,

incumbe ao poder público:

I - apoiar e fomentar as atividades da cadeia produtiva florestal, incluindo a

concessão de incentivos fiscais e a disponibilização de recursos para financiamento;
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II - estimular a produção florestal, por meio da criação de um modelo institucional

que possibilite:

a) a diversificação do perfil dos fornecedores, com a inclusão, entre outros, de

produtores florestais independentes;

b) a multifuncionalidade das lavouras florestais, de seus produtos e derivados;

c) a diversificação da produção florestal, inclusive com a ampliação do universo de

matérias-primas, produtos e derivados a serem ofertados;

III - estabelecer metas de suprimento a curto, médio e longo prazo;

IV - cadastrar e manter atualizado um banco de dados sobre plantio florestal,

colheita, estoque, transformação, transporte e comercialização de matérias-primas de

lavouras florestais, seus produtos e derivados, incluindo o carvão vegetal de lavouras

florestais;

V - implementar um sistema informatizado de acompanhamento, desde a origem

até a destinação final, das matérias-primas oriundas de lavouras florestais, seus

produtos e derivados, envolvendo todas as atividades e operações inerentes à cadeia

produtiva florestal;

VI - implementar programas de expansão da base florestal, priorizando, entre

outros, os arranjos produtivos locais;

VII - apoiar empreendimentos integrados que detenham tecnologia de ponta na

implantação e manejo de lavouras florestais, bem como aqueles que busquem a auto-

sustentabilidade;

VIII - implementar medidas que estimulem o livre mercado de matérias-primas de

lavouras florestais;

IX - promover a imagem das lavouras florestais e de seus produtos e derivados,

bem como divulgar os benefícios proporcionados.

Art. 6°-A - Para a implementação da política públic a relativa às florestas nativas de

que trata esta lei, incumbe ao poder público, respeitados os direitos constitucionais de

propriedade e do livre exercício da atividade econômica:

I - adotar mecanismos para disciplinar e monitorar a exploração de florestas nativas,

incluindo a extração, a transformação, o transporte e a comercialização de seus

produtos e derivados;
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II - promover, por meio de programas com financiamentos específicos, o plantio de

espécies nativas, sem fins econômicos, com o objetivo de:

a) recuperar, recompor ou regenerar a cobertura arbórea em áreas degradadas,

bem como em áreas em processo de desertificação;

b) promover a conservação e a recuperação do solo e das águas, minimizando,

entre outros, a erosão e o assoreamento de cursos de água.

Art. 6°-B - Para a implementação da política públic a de proteção à biodiversidade

de que trata esta lei, incumbe ao poder público, respeitados os direitos constitucionais

de propriedade e do livre exercício da atividade econômica:

I - adotar mecanismos para:

a) disciplinar e monitorar o uso alternativo do solo e a exploração de vegetação

nativa, incluindo a extração, a transformação, o transporte e a comercialização de

seus produtos e derivados;

b) proteger as espécies vegetais e animais endêmicas, raras ou ameaçadas de

extinção e a fauna migratória;

c) prevenir alterações nas características e nos atributos dos biomas e

ecossistemas ambientalmente sensíveis;

d) recuperar biomas nativos e ecossistemas especiais;

II - criar, implantar, manter e manejar unidades de conservação;

III - promover pesquisas direcionadas para:

a) manejo e uso sustentado dos recursos naturais;

b) recuperação de biomas nativos;

c) recomposição ambiental;

d) preservação e conservação da fauna e da flora silvestres;

IV - desenvolver programas:

a) de educação ambiental para a proteção da biodiversidade;

b) de turismo ecológico e ecoturismo.

Art. 7° - O poder público realizará o zoneamento da s áreas de produção e dos

ecossistemas terrestres e aquáticos protegidos no Estado, como instrumento de

apoio e de contribuição para orientação do processo produtivo, implementação de

novas estratégias de gestão ambiental que assegurem o direito de propriedade e do
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livre exercício da atividade econômica, bem como definição das áreas prioritárias

para desapropriação por interesse ambiental.

CAPÍTULO II

DAS ÁREAS DE PRODUÇÃO E PRODUTIVAS COM RESTRIÇÃO DE USO

Seção I

Classificação Geral

Art. 8° - Para efeito do disposto nesta lei, consid era-se:

I - área de produção:

a) a área da propriedade, revestida ou não com cobertura vegetal nativa,

excetuadas as de reserva legal e preservação permanente de exploração não

consolidada, livre para o exercício da atividade econômica, por meio do uso

alternativo do solo;

b) a área revestida com cobertura arbórea nativa, submetida a manejo florestal

sustentado;

II - área produtiva com restrição de uso:

a) a área localizada em Área de Proteção Ambiental - APA - ou espontaneamente

declarada, pelo proprietário, como Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN -;

b) a área revestida ou não com cobertura vegetal que produza benefícios múltiplos

de interesse comum, necessários à manutenção dos processos ecológicos essenciais

à vida, e que esteja incluída em área de reserva legal averbada ou que seja

declarada pelo Estado como prioritária para desapropriação por interesse ambiental.

(...)

Art. 10 - Considera-se área de preservação permanente aquela protegida nos

termos desta lei, revestida ou não com cobertura vegetal nativa, com a função

ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a

biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora silvestres, de proteger o solo e de

assegurar o bem-estar das populações humanas e situada:

(...)

II - nas áreas sem exploração consolidada, ao longo dos rios ou de qualquer curso

d'água, a partir do leito maior sazonal, medido horizontalmente, cuja largura mínima,

em cada margem, seja de:
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(…)

III - ao redor de lagoa ou reservatório de água, natural, desde o seu nível mais alto,

medido horizontalmente, em faixa marginal cuja largura mínima seja de:

(...)

§ 1° - Considera-se, ainda, de preservação permanen te, quando declaradas por ato

do poder público, as florestas nativas e demais formas de vegetação silvestre

destinadas a:

I - atenuar a erosão;

II - formar as faixas de proteção ao longo das rodovias e das ferrovias;

III - proteger sítio de excepcional beleza, de valor científico ou histórico;

IV - abrigar população da fauna ou da flora silvestres raras ou ameaçadas de

extinção;

V - manter o ambiente necessário à vida das populações tradicionais;

VI - assegurar condições de bem-estar público;

VII - preservar os ecossistemas considerados ambientalmente sensíveis.

(...)

§ 5º - A declaração de área de preservação permanente nos termos do § 1º deste

artigo será precedida de estudos técnicos que permitam identificar a localização, a

dimensão e os limites mais adequados para a área correspondente, bem como será

condicionada à prévia indenização ao proprietário por expressa restrição do direito de

uso da propriedade, na forma que dispuser o regulamento.

Art. 11 - Nas áreas consideradas de preservação permanente será respeitada a

ocupação antrópica já consolidada.

Art. 12 - A utilização de área de preservação permanente inexplorada, ressalvada

as de exploração já consolidada, fica condicionada a autorização ou anuência do

órgão competente.

§ 1° - Quando a área de preservação permanente inte grar unidade de conservação,

a autorização a que se refere o "caput" somente será concedida se assim dispuser

seu plano de manejo, quando houver.

§ 2° - Os critérios para definição e uso de área de  preservação permanente serão

estabelecidos em lei, adotando-se como unidade de planejamento a bacia
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hidrográfica, por meio de zoneamento específico e, quando houver, por meio do seu

plano de manejo.

(...)

§ 5° - Será permitida a utilização da área de prese rvação permanente para culturas

perenes e que, conforme comprovação por meio de laudos técnicos ou estudos

científicos, promovam a conservação do solo e das águas, tais como pomar, parreiral,

bananal, cafezal, entre outros.

Art. 13 - A supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente

poderá ser autorizada em caso de utilidade pública ou de interesse social,

devidamente caracterizado e motivado em procedimento administrativo próprio,

quando não existir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto.

§ 1° - A supressão de vegetação nativa em área de p reservação permanente

situada em área efetivamente urbanizada dependerá de autorização do órgão

municipal competente, desde que o Município possua conselho de meio ambiente

com caráter deliberativo e plano diretor, mediante anuência prévia do órgão estadual

competente, fundamentada em parecer técnico.

(...)

§ 4° - O órgão ambiental competente poderá autoriza r a supressão de vegetação

nativa em área de preservação permanente, quando eventual e de baixo impacto

ambiental, conforme definido em regulamento.

§ 5° - O órgão ambiental competente indicará, previ amente à emissão da

autorização para a supressão de vegetação nativa em área de preservação

permanente, as medidas mitigadoras e compensatórias a serem adotadas pelo

empreendedor.

(...)

§10 - São vedadas quaisquer intervenções nas áreas de preservação permanente,

salvo em caso de utilidade pública, de dessedentação de animais ou de uso

doméstico.

Art. 14 - Considera-se reserva legal a área com cobertura vegetal nativa localizada

no interior de qualquer propriedade ou posse rural, equivalente a 20% (vinte por

cento) da área total da propriedade.
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§ 1° - A implantação da área de reserva legal compa tibilizará a conservação dos

recursos naturais e o uso econômico da propriedade.

§ 2° - Fica condicionada à autorização do órgão com petente a intervenção em área

de reserva legal com cobertura vegetal nativa, onde não serão permitidos o corte

raso, a alteração do uso do solo e a exploração com fins comerciais, ressalvados os

casos de manejo sustentado, sistemas agroflorestais e o de ecoturismo.

§ 3° - A área destinada à composição de reserva leg al poderá ser agrupada em

uma só porção em condomínio ou em comum entre os adquirentes.

§ 4º - O disposto neste artigo não se aplica às áreas de empreendimentos de

geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, explorados mediante

concessão ou autorização do poder público federal.

Art. 15 - Na propriedade rural destinada à produção, será admitido o cômputo das

áreas de vegetação nativa existentes em área de preservação permanente, no limite

da propriedade, para o cálculo do percentual de reserva legal.

Art. 16 - A reserva legal será demarcada pelo proprietário do imóvel,

preferencialmente em terreno contínuo e com cobertura vegetal nativa.

(...)

§ 5º - O proprietário ou o titular de imóvel que mantiver a reserva legal composta

exclusivamente por vegetação nativa, sem qualquer tipo de exploração econômica,

receberá pagamento por serviços ambientais prestados ou benefício fiscal ou

creditício pela prestação de tais serviços, na forma desta lei.

Art. 17 - (...)

IV - compensação da área de reserva legal por outra área equivalente em

importância ecológica e extensão, desde que pertença ao mesmo ecossistema e

esteja localizada na mesma bacia, conforme critérios estabelecidos em regulamento,

ou em outra bacia, manifesto o interesse do Estado em preservar a área;

(...)

VIII - aquisição de Cota de Reserva Florestal - CRF -, em quantidade

correspondente à área de reserva legal a ser reconstituída, mediante autorização do

órgão competente.

(...)
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§ 5º - Para cumprimento da manutenção ou compensação da área de reserva legal,

em qualquer propriedade ou posse rural, podem ser computados os plantios de

árvores frutíferas ornamentais ou industriais, compostos por espécies exóticas

cultivadas em sistema intercalar ou em consórcio com espécies nativas.

Art. 18 - O proprietário ou possuidor que, a partir da vigência desta lei, suprimir total

ou parcialmente florestas nativas ou demais formas de vegetação silvestre situadas

no interior de sua propriedade ou posse, sem as devidas autorizações do órgão

competente, não pode fazer uso dos benefícios da compensação da área de reserva

legal por outra área equivalente em importância ecológica e extensão.

Parágrafo único - As situações produtivas já consolidadas serão respeitadas pelo

poder público, não estando sujeitas a sanção, penalidade ou interferência.

(...)

Art. 21 - Os projetos de assentamentos e de colonização rural deverão ser

licenciados nos termos da legislação estadual ou federal vigente.

(...)

Art. 23 - (...)

III - o refúgio da vida silvestre, assim considerada a área sujeita a intervenção ativa

para fins de manejo, com o propósito de assegurar a manutenção de hábitats e suprir

as necessidades de determinadas espécies da fauna residente ou migratória e da

flora silvestre, de importância nacional, estadual ou regional, cuja dimensão depende

das necessidades das espécies a serem protegidas;

(...)

Art. 24 - (...)

IV - florestas nativas estaduais, assim consideradas as áreas com cobertura

florestal de espécies predominantemente nativas, de domínio público, que tenham

como objetivo básico a produção, por meio do uso múltiplo e sustentável dos recursos

da flora silvestre, visando a suprir, prioritariamente, necessidades de populações,

podendo também ser destinadas à educação ambiental e ao turismo ecológico;

(...)

Art. 27-A - Ficam declaradas como prioritárias para a criação de Unidades de

Conservação as áreas de importância biológica especial e as de importância biológica
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extrema, constantes no documento "Biodiversidade em Minas Gerais: Um Atlas para

sua Conservação", instituído pela Deliberação Normativa Copam nº 55, de 13 de

junho de 2002, e incorporado ao Zoneamento Ecológico Econômico do Estado.

§ 1º - Caberá ao Instituto Estadual de Florestas - IEF -, no prazo de quatro anos,

com o apoio do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter -, a identificação

dos espaços territoriais a serem protegidos, conforme as categorias definidas na Lei

Federal n° 9.985, de 18 de julho de 2000, que insti tui o Sistema Nacional de Unidades

de Conservação da Natureza.

§ 2º - A propriedade cuja área for declarada como prioritária para criação de

unidade de conservação somente estará sujeita a restrição de uso da respectiva área

após efetivo pagamento de indenização ao seu proprietário, por expressa limitação ao

direito de uso da propriedade e do livre exercício de atividade econômica.

§ 3º - O valor da verba indenizatória prevista no § 2º será calculado com base no

valor da área atribuído pelo Município onde esta esteja localizada para fins de cálculo

de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI.

§ 4º - O pagamento da verba indenizatória será realizado no prazo máximo de

noventa dias contados da publicação do ato que declarar a área como prioritária para

criação de unidade de conservação, sob pena de nulidade do ato.

Seção V

Da Servidão Florestal

Art. 28 - O proprietário rural poderá instituir servidão florestal nativa, mediante a

qual voluntariamente renuncia, em caráter permanente ou temporário, a direitos de

supressão ou exploração da vegetação nativa localizada fora da reserva legal e da

área de preservação permanente.

§ 1° - A limitação ao uso da vegetação da área sob regime de servidão florestal

nativa será, no mínimo, a mesma estabelecida para a reserva legal.

§ 2° - A servidão florestal nativa será averbada na  margem da inscrição de

matrícula do imóvel, no cartório de registro de imóveis competente, após anuência do

órgão ambiental estadual competente, sendo vedada, durante o prazo de sua

vigência, a alteração da destinação da área, nos casos de transmissão a qualquer

título, de desmembramento ou de retificação dos limites da propriedade.
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Art. 29 - Fica instituída a Cota de Reserva Florestal - CRF -, título representativo de

vegetação nativa sob regime de servidão florestal nativa de Reserva Particular do

Patrimônio Natural - RPPN - ou reserva legal instituída voluntariamente sobre a

vegetação nativa que exceder os percentuais estabelecidos nesta lei.

Parágrafo único - A regulamentação desta lei disporá sobre as características, a

natureza e o prazo de validade do título de que trata este artigo, assim como sobre os

mecanismos que assegurem ao seu adquirente a existência e a conservação da

vegetação nativa objeto do título.

Seção VI

Dos Ecossistemas Especialmente Protegidos

Art. 30 - A cobertura vegetal nativa e os demais recursos naturais dos

remanescentes da mata atlântica, veredas, cavernas, campos rupestres, paisagens

notáveis e outras unidades de relevante interesse ecológico, ecossistemas

especialmente protegidos nos termos do § 7° do art.  214 da Constituição do Estado,

ficam sujeitos às medidas de conservação por lei.

(...)

§ 2° - Os remanescentes da mata atlântica terão a s ua conceituação, delimitação,

tipologia e modalidades de uso definidas em lei, com base em estudos realizados por

comissão técnico-científica constituída pelo Poder Executivo e pelo setor produtivo,

considerando-se o direito de propriedade e do livre exercício da atividade econômica

e as limitações estabelecidas pela legislação vigente.

§ 3º - Os remanescentes da mata seca, caracterizados pelo complexo de vegetação

da floresta estacional decidual, caatinga arbórea, caatinga arbustiva arbórea, caatinga

hiperxerófila, florestas associadas com afloramentos calcários e outros, mata ciliar e

vazante e seus estágios sucessionais, terão a sua conceituação e as modalidades de

uso definidas em lei específica.

§ 4° - A utilização dos recursos existentes nos cam pos rupestres, veredas, nas

unidades de relevante interesse ecológico, nas paisagens notáveis, nas cavernas e

em seu entorno, bem como qualquer alteração desses ecossistemas ficam

condicionadas à autorização do órgão competente.

§ 5º - O proprietário fará jus a verba indenizatória em caso de limitação ou restrição
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de uso da propriedade em percentual superior a 20% (vinte por cento) da área total

do imóvel.

CAPÍTULO III

DOS INCENTIVOS FISCAIS E ESPECIAIS

Art. 31 - O poder público, por meio dos órgãos competentes, criará normas de apoio

e incentivos fiscais e concederá incentivos especiais para o proprietário ou posseiro

rural que:

I - preservar e conservar as tipologias florestal nativa e campestre da propriedade;

II - recuperar, com espécies nativas ou ecologicamente adaptadas, as áreas

degradadas da propriedade;

III - proteger e recuperar corpos d’água;

IV - adotar sistemas de irrigação eficientes, que otimizem a relação entre o

consumo de água e os produtos gerados, considerando os Planos Diretores das

Bacias Hidrográficas, aprovados pelos respectivos Comitês;

V - realizar práticas sustentáveis de uso da terra, por meio de tecnologias

poupadoras de recursos naturais, como integração lavoura-pecuária-florestas,

plantios diretos e outros sistemas agroecológicos;

VI - aplicar, em seus cultivos, sistemas de controle biológico de pragas;

VII - utilizar biodigestores ou outras tecnologias apropriadas no sistema de

tratamento de efluentes, provenientes das atividades agropecuárias que promovam a

redução de gases do efeito estufa, com tempo de retenção dos efluentes necessários

a sua completa estabilização, bem como a proteção do solo e da água;

VIII - adotar plano de controle da aplicação e metas progressivas de redução da

taxa de uso de agrotóxicos.

(...)

Art. 32 - Para os efeitos desta lei, consideram-se incentivos especiais:

I - a concessão de crédito rural e de outros tipos de financiamento oficial;

II - a prioridade de atendimento pelos programas de infra-estrutura rural,

notadamente pelos programas de proteção e recuperação do solo e da água,

energização, irrigação, armazenagem, telefonia e habitação;

III - a preferência na prestação de serviços oficiais de assistência técnica e de
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fomento, notadamente ao pequeno proprietário rural e ao agricultor familiar;

IV - o fornecimento gratuito de mudas de espécies nativas ou ecologicamente

adaptadas, produzidas com a finalidade de recompor a cobertura vegetal natural;

V - o apoio técnico-educativo no desenvolvimento de projetos de preservação,

conservação e recuperação ambiental;

VI - o apoio técnico-educativo ao proprietário rural:

a) para o desenvolvimento de suas atividades agrícolas, pecuárias ou florestais e

sistemas agrossilvipastoris;

b) para plantio, de espécies nativas ou exóticas, visando minimizar o impacto sobre

as formações nativas;

VII - a concessão de incentivo financeiro a proprietários e posseiros rurais, para

recuperação, preservação e conservação de áreas necessárias à proteção da

biodiversidade e ecossistemas especialmente sensíveis, nos termos da legislação

vigente;

VIII - o acesso, para o plantio florestal com fins econômicos, a linhas de crédito nas

melhores taxas de mercado e prazos de carência compatíveis com as características

de médio e longo prazos do empreendimento florestal.

Parágrafo único - A concessão de crédito por instituição financeira oficial, como

forma de incentivo especial previsto neste artigo, ouvida a autoridade competente,

fica condicionada ao cumprimento do disposto nesta lei.

(...)

Art. 34 - Nos termos da regulamentação desta lei, será assegurada aos agricultores

familiares e pequenos produtores rurais, por meio dos órgãos técnicos estaduais, a

gratuidade de assistência técnica, especialmente para elaboração de planos de

manejo florestal e de sistemas agrossilvipastoris previstos nesta lei.

CAPÍTULO IV

DA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA E DA POLÍTICA FLORESTAL

Seção I

Da Supressão de Vegetação Nativa

Art. 35 - O Estado, por meio da Seapa e da Semad, no âmbito de suas

competências, autorizará ou licenciará as atividades previstas nesta lei e fiscalizará
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sua aplicação.

§ 1º - Os atos autorizativos ambientais, que compreendem a autorização ambiental

de funcionamento e o licenciamento ambiental, terão sua definição, seus critérios,

valores e âmbito de aplicação, inclusive taxas e penalizações, estabelecidos em lei.

§ 2º - São consideradas nulas todas as multas aplicadas pelo descumprimento da

legislação ambiental no Estado, com base em atos normativos de natureza infralegal,

devendo o Poder Executivo providenciar a edição de lei específica, regulamentando a

matéria.

(...)

Art. 37 - A alteração da cobertura vegetal nativa por meio de manejo sustentável ou

uso alternativo do solo depende de prévia autorização do órgão competente.

§ 1° - O requerimento para o uso alternativo do sol o, devidamente instruído, será

protocolizado no IEF, que terá o prazo máximo de sessenta dias para a deliberação.

§ 2° - Decorrido o prazo de que trata o § 1° sem a deliberação do IEF, o

requerimento será remetido automaticamente à Diretoria-Geral do Instituto, que

disporá de até quinze dias, contados da data do decurso do primeiro prazo, para

deliberar, sob pena de responsabilidade.

§ 3º - Decorrido o prazo de que trata o § 2°, sem q ue tenha havido manifestação da

Diretoria-Geral, e em se tratando de propriedade que possui área de reserva legal

devidamente averbada, o requerimento será considerado deferido, para todos os

efeitos legais.

Art. 38 - O interessado pela exploração com fins sustentáveis ou alteração da

vegetação nativa para uso alternativo do solo poderá contratar, a expensas próprias,

profissional ou entidade legalmente habilitados, para elaborar e executar o projeto

técnico correspondente, devidamente instruído e protocolizado no IEF, sem prejuízo

das recomendações e informações técnicas disponíveis relativas à proteção à

biodiversidade, bem como de vistorias e fiscalizações futuras pelo órgão competente.

§ 1° - É vedado à entidade ou ao técnico habilitado  ser o representante legal ou

mandatário do requerente perante o órgão competente.

§ 2° - Para a deliberação sobre o projeto elaborado  por técnico ou entidade

habilitados e para a obtenção de documentos de natureza ambiental, serão
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observados os mesmos prazos e trâmites legais estabelecidos nos §§ 1° e 2° do art.

37, sem prejuízo da responsabilização do órgão competente.

§ 3º - O interessado pela exploração com fins sustentáveis ou alteração da

vegetação nativa para uso alternativo do solo que, comprovadamente, apresentar ao

órgão competente projeto técnico que tenha sido embasado em informações ou

dados inverídicos, ou elaborado ou executado por profissional ou entidade

inabilitados, responderá por crime e infrações administrativas na forma do art. 299 do

Código Penal, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis, especialmente as de

natureza ambiental.

Art. 39 - Não é permitida a conversão de floresta nativa ou outra forma de

vegetação silvestre para o uso alternativo do solo na propriedade rural que não

possua área de reserva legal devidamente averbada.

§ 1° - A autorização para supressão de vegetação na tiva em propriedades rurais

em que as áreas de reserva legal e de preservação permanente sem uso consolidado

não estejam protegidas em conformidade com a legislação florestal vigente fica

condicionada à assinatura, por seu proprietário, de termo de compromisso contendo

cronograma e procedimentos de recuperação a serem escolhidos entre os

estabelecidos no art. 17 desta lei.

§ 2º - A propriedade rural com área de reserva legal averbada e áreas de

preservação permanente, se houver, devidamente protegidas, não está sujeita a

nenhum tipo de restrição ambiental nas demais áreas, sendo livre o seu uso para

desempenho de atividades econômicas, ainda que impliquem alteração do uso do

solo, por meio de supressão ou conversão de vegetação nativa.

§ 3º - Não configuram supressão de vegetação nativa ou, ainda, conversão de

vegetação nativa para uso alternativo do solo, dispensando-se do licenciamento

ambiental, bem como de autorização do órgão ambiental competente:

I - a reforma de plantios florestais;

II - a supressão de árvores isoladas;

III - o regime de pousio;

IV - a limpeza de área;

V - a supressão de sub-bosque espontâneo presente em área de lavoura florestal.
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§ 4º - A pessoa física ou jurídica que realizar supressão ou conversão de vegetação

nativa nos termos do § 3º deste artigo encaminhará, ao órgão ambiental competente,

para ciência, laudo técnico expedido por profissional habilitado.

(...)

Art. 41 - Caberá ao Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam - a

elaboração de um índice para aferir o percentual da cobertura vegetal dos biomas

naturais do Estado.

§ 1º - Nas áreas consideradas prioritárias para preservação da biodiversidade,

somente será permitida supressão de vegetação nativa para implantação de projetos

ou atividades considerados de interesse social ou utilidade pública, excetuando-se

formações primárias, e mediante estudos ambientais.

§ 2º - A fixação das metas a que se refere o “caput” levará em conta,

obrigatoriamente, parâmetros de proteção e recuperação da biodiversidade no

Estado.

§ 3º - A restrição de supressão de vegetação nativa em áreas consideradas

prioritárias para preservação da biodiversidade, localizadas em propriedades

privadas, será definida por lei.

§ 4º - O proprietário de imóvel sujeito à restrição de supressão de vegetação nativa

fará jus a verba indenizatória equivalente à área preservada, ressalvadas as áreas

que representem um percentual máximo de 20% (vinte por cento) da área total do

imóvel e que estejam sendo empregadas para compor reserva legal e preservação

permanente, por expressa limitação ao direito de uso da propriedade e do livre

exercício de atividade econômica.

§ 5º - O valor da verba indenizatória prevista no § 4º será calculado com base no

valor da área atribuído pelo Município onde esteja localizada para fins de cálculo do

ITBI.

§ 6º - O pagamento da verba indenizatória prevista no § 4° será realizado no prazo

máximo de noventa dias contados da publicação da lei a que se refere o § 3°, sob

pena de nulidade.

Art. 41-A - Fica criado o Crédito Verde, título emitido pelo Estado de Minas Gerais,

com a finalidade de compensar economicamente os proprietários rurais que,
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voluntariamente, mantenham preservadas, por um período de vinte anos, áreas de

vegetação nativa em percentual acima dos 20% (vinte por cento) de reserva legal.

§ 1º - Somente poderão ser beneficiários do Crédito Verde os proprietários de

imóveis rurais que tenham reserva legal averbada no cartório competente.

§ 2º - O Crédito Verde será custeado com recursos originados da reposição florestal

e da compensação ambiental.

§ 3º - O valor de emissão do Crédito Verde será equivalente a 80% (oitenta por

cento) do valor da área preservada, tendo como base de cálculo o valor de área

atribuído pelo Município onde se encontra instalada a área preservada para fins de

cálculo do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI.

§ 4º - O Crédito Verde será corrigido, anualmente, pela Ufemg.

§ 5º - O Crédito Verde será resgatado em cinco anos contados da data de sua

emissão, podendo, ainda, ser utilizado, durante esse período, para pagamento de

tributos estaduais, como impostos, compensação ambiental, taxas, contribuições e

demais encargos estaduais de natureza tributária.

§ 6º - Na compensação de títulos não vencidos será aplicado o seguinte deságio:

I - 40% (quarenta por cento) de deságio, quando ocorrer compensação no primeiro

ano da emissão do título;

II - 30% (trinta por cento) de deságio, quando ocorrer compensação no segundo

ano da emissão do título;

III - 20% (vinte por cento) de deságio, quando ocorrer compensação no terceiro ano

da emissão do título;

IV - 10% (dez por cento) de deságio, quando ocorrer compensação no quarto ano

da emissão do título.

§ 7º - O proprietário que atender ao disposto no “caput” e no § 1º deste artigo fará

um requerimento junto ao IEF instruído com os seguintes documentos:

I - cópia do registro da propriedade rural, comprovando a averbação da área de

reserva legal;

II - planta com as coordenadas da área, além dos limites da reserva legal, onde

haja a preservação de vegetação nativa, bem como estimativa da quantidade de

vegetação nativa existente;
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III - laudo técnico, expedido por profissional habilitado, referente às informações

prestadas nos termos do inciso II, com anotação de responsabilidade técnica;

IV - termo de compromisso expedido pelo proprietário rural de que irá preservar e

realizar a manutenção de isolamento da referida área preservada por um período de

vinte anos;

V - o valor de Crédito Verde a receber, nos termos do § 3º deste artigo.

§ 8º - O requerimento a que se refere o § 7°, devid amente instruído, será

protocolizado no IEF, que terá o prazo máximo de sessenta dias para:

I - emitir o Crédito Verde, em caso de deferimento;

II - indeferir o requerimento, por meio de pronunciamento fundamentado,

declarando ausência de interesse público pela preservação de vegetação nativa, na

propriedade rural, em percentual acima do limite de 20% (vinte por cento) de reserva

legal.

§ 9º - Decorrido o prazo de que trata o § 8º sem a deliberação do IEF, o

requerimento será remetido automaticamente à Diretoria-Geral do Instituto, que

disporá de prazo de trinta dias contados da data de decurso do primeiro prazo para

deliberar, sob pena de deferimento tácito do requerimento.

§ 10 - Em caso de deferimento tácito, o IEF terá o prazo de vinte dias para emissão

do Crédito Verde, sob pena de responsabilidade.

§ 11 - Após o decurso de vinte anos contados de sua emissão, o Crédito Verde

poderá ser renovado a critério do órgão competente, desde que o proprietário rural

seja notificado com antecedência mínima de sessenta dias do termo final do título.

§ 12 - Em caso de renovação, incumbe ao IEF emitir, no prazo máximo de vinte

dias contados do termo final do título, um novo Crédito Verde, sob pena de

responsabilidade.

§ 13 - O indeferimento previsto no § 8º configura, expressamente, concessão, pelo

IEF, de licença de uso alternativo do solo, com possibilidade de supressão da

vegetação nativa, quantificada no requerimento.

Seção II

Da Política Pública Relativa às Florestas Nativas

Art. 42 - A exploração de vegetação nativa por pessoa física ou jurídica visando



____________________________________________________________________________
517

exclusivamente à composição de suprimento industrial, às atividades de

carvoejamento, à obtenção de lenha, madeira e de outros produtos e subprodutos

florestais, somente será realizada por meio de plano de manejo analisado e aprovado

pelo órgão competente, que fiscalizará e monitorará sua aplicação.

§ 1° - O órgão competente analisará os planos de ma nejo, no tocante à sua

execução, observados os critérios socioeconômicos e de proteção à biodiversidade.

§ 2º - Considerada a capacidade de regeneração da fisionomia vegetal manejada,

poderá ser adotado o plano de manejo florestal em sistema de exploração em faixas

ou por talhadia em talhões alternados.

§ 3º - Ficam dispensados de execução de plano de manejo florestal para extração

de lenha ou a produção de carvão vegetal originários de vegetação nativa, sujeitando-

se apenas à autorização do órgão ambiental competente:

I - os empreendimentos que utilizam matéria-prima originada do uso alternativo do

solo;

II - as propriedades rurais de pequeno e médio porte que utilizam o processo de

rotação de áreas para produção de lenha ou carvão vegetal.

Art. 43 - Será dado aproveitamento socioeconômico a todo produto cortado, obtido

ou extraído de florestas nativas ou demais formas de vegetação silvestre, bem como

a seus resíduos.

§ 1° - O Poder Executivo estabelecerá critérios par a aproveitamento de produtos,

subprodutos e resíduos florestais provenientes de utilização, desmatamento,

exploração ou alteração da cobertura vegetal nativa no Estado.

§ 2° - O aproveitamento de produtos e subprodutos o riundos das atividades a que

se refere o § 1° deste artigo, bem como de seus res íduos, será fiscalizado e

monitorado pelo órgão competente.

§ 3° - Todo produto ou subproduto extraído de flore stas nativas ou demais formas

de vegetação silvestre, transformado em carvão vegetal, poderá ter seu transporte

rastreado, por meio de sistema de monitoramento eletrônico via satélite, com

informações quanto à localização geográfica, ao carregamento e ao descarregamento

do produto e suporte técnico.

§ 4° - O monitoramento eletrônico a que se refere o  § 3º será custeado pelos
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recursos oriundos da Taxa Florestal já instituída pelo Estado e será realizado por

meio de execução direta, em quaisquer das modalidades previstas na legislação

vigente, adotando-se, preferencialmente, o credenciamento de pessoas jurídicas

interessadas ou a concessão.

§ 5° - Os dados fornecidos pelo sistema de rastream ento serão utilizados para a

apuração e a penalização administrativa da pessoa física ou jurídica responsável pela

prática de infrações à legislação de proteção ambiental, da seguinte forma:

I - constada irregularidade na origem, a responsabilidade recairá sobre o produtor;

II - constada irregularidade no trajeto, a responsabilidade recairá sobre o

transportador;

III - constada irregularidade na recepção, a responsabilidade recairá sobre a

empresa consumidora.

Art. 44 - O Poder Executivo estabelecerá normas de controle ambiental e de

segurança para a comercialização e o transporte dos produtos e subprodutos

extraídos de florestas nativas ou demais formas de vegetação silvestre, oriundos do

Estado de Minas Gerais, submetidos a processamento químico ou mecânico.

Art. 45 - Fica obrigada ao registro e à renovação anual do cadastro, no órgão

estadual competente, a pessoa física ou jurídica que explore, produza, utilize,

consuma, transforme, industrialize ou comercialize, no Estado de Minas Gerais, sob

qualquer forma, produtos e subprodutos extraídos de floresta nativa ou demais

formas de vegetação silvestre.

§ 1° - Fica obrigada também ao registro e à renovaç ão anual do cadastro, no órgão

ambiental competente, a pessoa física ou jurídica que transporte, no território do

Estado, carvão vegetal extraído de florestas nativas ou demais formas de vegetação

silvestre, oriundos do Estado de Minas Gerais, ficando o órgão ambiental responsável

pela disponibilização de sistema informatizado que permita o acesso ao registro e ao

cadastro, de forma ágil, por meio da internet.

§ 2° - Ficam isentos do registro de que trata este artigo:

I - a pessoa física ou jurídica que utilize produtos ou subprodutos de floresta nativa

ou demais formas de vegetação silvestre para uso doméstico ou trabalhos artesanais,

salvo quando as espécies estiverem ameaçadas de extinção, inclusive local;
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II - aquele que tenha por atividade a apicultura;

III - o comércio varejista e a microempresa que utilizem produtos e subprodutos

extraídos de floresta nativa ou demais formas de vegetação silvestre já processados

química ou mecanicamente, nos limites estabelecidos pelo poder público;

IV - o proprietário rural, pessoa física ou jurídica, que produzir carvão vegetal de

aproveitamento de material lenhoso oriundo da supressão de vegetação nativa para

uso alternativo do solo devidamente autorizada pelo órgão competente.

Art. 46 - A pessoa física ou jurídica poderá comercializar, por meio de autorização

do órgão ambiental competente, produtos ou subprodutos extraídos de florestas

nativas ou demais formas de vegetação silvestre, oriundos de:

I - desmatamento autorizado pelo IEF para uso alternativo do solo;

II - supressão de árvores isoladas;

III - supressão de vegetação resultante do regime de pousio;

IV - limpeza de área;

V - supressão de sub-bosque espontâneo presente em área de lavoura florestal.

§ 1° - A autorização para exploração, emitida pelo IEF, refere-se, estritamente, à

exploração da floresta nativa no Estado e complementará o documento de natureza

ambiental destinado à comercialização e ao transporte de seus produtos e

subprodutos.

(...)

§ 3° - A volumetria autorizada de produtos e subpro dutos extraídos de floresta

nativa poderá ser parcelada à pessoa física e jurídica e controlada mediante a

emissão de documento de natureza ambiental com prazo de validade correspondente

ao período estipulado na autorização para exploração.

(...)

Art. 47 - A pessoa física ou jurídica que industrialize, comercialize, beneficie, utilize

ou seja consumidora de produto ou subproduto da flora em volume anual igual ou

superior a 8.000m³ (oito mil metros cúbicos) de madeira, 12.000st (doze mil estéreos)

de lenha ou 4.000mdc (quatro mil metros) de carvão, nestes incluídos resíduos ou

subprodutos, a partir do ano agrícola subsequente ao ano de 2010 poderá consumir

produtos e subprodutos de exploração de floresta nativa autorizados pelos órgãos
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ambientais do Estado de Minas Gerais para uso alternativo do solo, nos seguintes

percentuais:

I - nos cinco anos subsequentes ao ano agrícola previsto no “caput”, a pessoa física

ou jurídica de que trata o “caput” poderá consumir produtos e subprodutos de

exploração de floresta nativa autorizados pelos órgãos ambientais estaduais, no

território do Estado, para uso alternativo do solo, em percentual máximo de 20%

(vinte por cento) de seu consumo anual total.

II - a partir do sexto ano contado do término do período previsto no inciso I, a

pessoa física ou jurídica de que trata o “caput” poderá consumir produtos e

subprodutos de exploração de floresta nativa autorizados pelos órgãos ambientais do

Estado em percentual máximo de 10% (dez por cento) de seu consumo total anual.

§ 3° - A pessoa física ou jurídica que seja consumi dora de produtos ou subprodutos

de exploração de floresta nativa na forma do “caput” desenvolverá ações que

promovam a reposição de florestas nativas, podendo optar pelos seguintes

mecanismos:

I - recolhimento à Conta Recursos Especiais a Aplicar;

II - formação de lavouras florestais próprias, observadas as áreas de preservação

permanente e de reserva legal, nos termos desta lei;

III - participação em associações de reflorestadores ou outros sistemas, de acordo

com as normas fixadas pelo órgão competente, observadas as áreas de preservação

permanente e de reserva legal, nos termos desta lei;

IV - participação em projetos socioambientais, com foco na proteção e na

recuperação da biodiversidade, de acordo com as normas fixadas pelo órgão

competente;

V - participação em projetos junto a instituições de renome nacional e internacional,

com objetivo específico de realizar pesquisa científica na área de recuperação ou

restauração de ambientes naturais;

VI - participação em programas de recomposição, por meio de regeneração

conduzida ou plantio, sem fins econômicos, de espécies nativas, de implantação de

unidades de conservação, de acordo com as normas fixadas pelo órgão competente.

§ 4° - A pessoa física ou jurídica que seja consumi dora de produtos ou subprodutos
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de exploração de floresta nativa na forma do “caput” deverá cumprir o dispositivo de

reposição de florestas nativas ou de ampliação dos estoques de lavouras florestais,

de acordo com seu percentual de consumo, nas seguintes condições:

I - para consumo de 5,1% (cinco vírgula um por cento) a 15% (quinze por cento) de

florestas nativas, reposição em dobro;

II - para consumo de 15,1% (quinze vírgula um por cento) a 20% (vinte por cento)

de florestas nativas, reposição em triplo.

§ 5° - A reposição florestal é única e não haverá d uplicidade na sua exigência.

§ 6° - Os produtos e subprodutos florestais de orig em nativa oriundos de outros

Estados da Federação e apresentados na Comprovação Anual de Suprimento – CAS

– deverão estar acobertados pelos documentos de controle de origem, sob pena de

aplicação das sanções previstas no art. 54 desta lei.

§ 7° - Fica isenta da obrigatoriedade da reposição florestal a pessoa física ou

jurídica que, comprovadamente, utilize:

I - resíduos provenientes de atividade industrial, tais como costaneiras, aparas,

cavacos e similares;

II - matéria-prima florestal:

a) oriunda da supressão da vegetação para benfeitoria ou uso doméstico, dentro do

imóvel rural de sua origem, como lenha, madeira serrada ou aparelhada, produto

acabado para uso final ou outros;

b) oriunda de Plano de Manejo Florestal Sustentável;

oriunda de lavoura florestal, ainda que esta seja vinculada à reposição florestal.

§ 8º - A formação de lavouras florestais próprias prevista no inciso II do § 3° e a

ampliação dos estoques florestais serão disciplinadas na forma da Seção III do

Capítulo IV desta lei.

§ 9º - Ficam sujeitas à aplicação, isolada ou cumulativa, conforme o caso, das

sanções previstas nos incisos II, IV e V do art. 54 desta lei as pessoas físicas ou

jurídicas que não atenderem ao disposto neste artigo.

§ 10 - O disposto neste artigo não se aplica à pessoa física ou jurídica que,

comprovadamente, demonstrar independência do consumo de produtos ou

subprodutos de exploração de florestas nativas, aplicando-se, neste caso, as regras
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constantes na Seção III do Capítulo IV desta lei.

Art. 47-A - Fica criado o Programa Estadual de Adesão à Sustentabilidade Florestal

- Pasf -, com o objetivo de garantir que a pessoa física ou jurídica consumidora de

carvão vegetal originário de exploração de florestas nativas em volume igual ou

superior a 4.000mdc (quatro mil metros de carvão) possa, em um prazo máximo de

dez anos contados a partir do ano agrícola subsequente ao ano de 2010, promover

seu suprimento com matérias-primas de lavouras florestais, na proporção de 60%

(sessenta por cento) de seu consumo total.

§ 1° - O Pasf será gerido e executado pela Seapa.

§ 2° - Fica assegurada a participação da Câmara de Desenvolvimento Florestal do

Conselho Estadual de Política Agrícola no planejamento e acompanhamento do Pasf.

§ 3° - O Regulamento do Pasf disporá, entre outros,  sobre:

I - os parâmetros operacionais e complementares aplicáveis ao programa;

II - as condições gerais e os requisitos para adesão e cumprimento do Pasf;

III - os índices de referência aplicáveis ao Pasf, como produtividade, conversão de

madeira para carvão vegetal e outros;

IV - documentos obrigatórios, entre os quais:

a) relatório de balanço da situação de consumo e suprimento;

b) plano de sustentabilidade florestal baseado em plantio, fomento, aquisição futura

de matéria-prima florestal, aquisição de áreas plantadas, entre outros;

V - cronograma anual de execução do plano de sustentabilidade florestal, que será

apresentado para apreciação e aprovação da Câmara de Desenvolvimento Florestal,

no prazo máximo de cento e oitenta dias após a edição do Regulamento do Pasf;

VI - incentivos e benefícios para os aderentes ao Pasf;

VII - normas de fiscalização;

VIII - sanções e penalidades aplicáveis.

§ 4° - A adesão ao Pasf não prejudica a aplicação d o disposto no art. 47 desta lei.

§ 5° - A pessoa física ou jurídica que aderir ao Pa sf poderá adotar os seguintes

mecanismos visando ao suprimento de matéria-prima de lavouras florestais:

I - lavouras florestais já implementadas ou novos plantios em terras próprias;

II - plantio em terras arrendadas ou de terceiros;
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III - plantio por meio de fomento florestal com contratos de vinculação ao

fornecimento da matéria-prima produzida;

IV - participação em programas de fomento florestal, sem vinculação de

fornecimento;

V - aquisição de terceiros, de forma antecipada ou para consumo imediato, de

lavouras florestais, livremente adquiridas no mercado, mediante comunicação ao

órgão competente.

§ 6° - Poderão fazer parte do cronograma anual de p lantio as ações de reposição

florestal estabelecidas nos incisos II e III do § 3° do art. 47.

§ 7° - O não cumprimento do cronograma anual de exe cução do plano de

sustentabilidade florestal apresentado e aprovado pela Câmara de Desenvolvimento

Florestal implicará a redução da produção no ano imediatamente posterior e nos anos

subsequentes no quantitativo mínimo equivalente ao volume a menor de plantio

constatado até seu total cumprimento.

§ 8° - Como instrumento auxiliar ao cumprimento da obrigatoriedade prevista no

“caput”, o Poder Executivo promoverá e estimulará o uso do Mecanismo de

Desenvolvimento Limpo do Protocolo de Quioto e de outros sistemas de

comercialização de créditos de carbono, pelo aumento de estoque ou pela

substituição energética, com o objetivo de gerar incentivos econômicos adicionais

para a implementação de lavouras florestais.

Art. 48 - A pessoa física ou jurídica a que se refere o art. 47 que utilize matéria-

prima originária da exploração de floresta nativa e cujo consumo anual seja superior a

50.000m³ (cinquenta mil metros cúbicos) de toras, 100.000m³ (cem mil metros

cúbicos) de lenha ou 50.000m (cinquenta mil metros) de carvão vegetal fica obrigada

a apresentar, no final do exercício, a Comprovação Anual de Suprimento - CAS.

(...)

Art. 49 - (...)

§ 3° - O disposto neste artigo não se aplica a pess oa física ou jurídica que

comprovadamente utilize:

I - resíduos provenientes de atividade industrial, tais como costaneiras, aparas,

cavacos e similares;
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II - matéria-prima florestal oriunda de:

a) supressão da vegetação para benfeitoria ou uso doméstico, dentro do imóvel

rural de sua origem, como madeira serrada ou aparelhada, produto acabado para uso

final ou outros;

b) Plano de Manejo Florestal Sustentável;

c) lavoura florestal, ainda que esta seja vinculada à reposição florestal.

Art. 50 - Fica criada a Conta Recursos Especiais a Aplicar, a ser movimentada pelo

órgão competente, destinada a arrecadar recursos de pessoa física ou jurídica que

utilize, comercialize ou consuma produto ou subproduto extraído de floresta nativa no

Estado e que tenha feito opção pelo recolhimento.

§ 1° - Os recursos arrecadados na conta a que se re fere o “caput” serão usados

para custear, prioritariamente, o Crédito Verde e, havendo recursos excedentes,

estes deverão priorizar projetos que contemplem a utilização de espécies nativas e

serão destinados a programas de recomposição florestal, de regeneração conduzida

ou de plantio de espécies nativas ou exóticas, ou a programas oficiais de fomento

florestal de produtores rurais, de implantação de unidades de conservação e, na

forma do § 3º do art. 47, de projetos socioambientais e de pesquisa.

§ 2° - A aplicação do saldo de recursos excedentes ao custeio do Crédito Verde

obedecerá aos seguintes percentuais:

I - 50% (cinquenta por cento) em programas de recomposição florestal, de

regeneração conduzida ou de plantio de espécies nativas, na implantação e

manutenção de unidades de conservação ou em projetos socioambientais e de

pesquisa;

II - 50% (cinquenta por cento) em programas de fomento florestal de produtores

rurais, bem como nas demais alternativas previstas pelo § 3º do art. 47 desta lei.

(...)

Art. 52 - A pessoa física ou jurídica consumidora de matéria-prima florestal de

exploração de floresta nativa poderá, a critério do órgão competente, optar pela

compensação, mediante alienação ao patrimônio público de área técnica e

cientificamente considerada de relevante e excepcional interesse ecológico em

relatório técnico aprovado pelo dirigente máximo do órgão, podendo ser deduzidos do
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valor do bem imóvel, apurado em avaliação oficial, os débitos apurados por excesso

de utilização de produtos ou subprodutos florestais de exploração de floresta nativa.

Art. 52-A - A comprovação de exploração autorizada da floresta nativa se fará

mediante a apresentação:

I - do documento original ou da fotocópia autenticada, na hipótese de

desmatamento, destocamento e demais atos que dependam da autorização formal do

órgão competente;

II - de nota fiscal, acompanhada de documento de natureza ambiental instituído

pelo poder público, na hipótese de transporte, estoque, consumo ou uso de produto

ou subproduto florestal de exploração de floresta nativa.

Seção III

Da Política Pública Relativa às Lavouras Florestais

Art. 53 - A lavoura florestal, ainda que vinculada à reposição florestal, é considerada

atividade agrícola produtiva, sendo nela livres o plantio e a colheita, a reforma de

floresta exaurida ou de baixo rendimento, a destoca, a transformação, o

armazenamento, o transporte, a comercialização e o consumo de seus produtos e

derivados, incluindo o carvão vegetal e os resíduos florestais.

Art. 53-A - As atividades da cadeia produtiva florestal, compreendendo, entre

outras, a plantação, a colheita, a reforma, o armazenamento, a transformação, o

transporte e a comercialização de seus produtos e derivados, incluindo o carvão

vegetal deles originário, sujeitam-se às normas de conservação e preservação

ambiental incidentes sobre as demais atividades agrícolas produtivas, especialmente

no tocante às áreas de preservação permanente e reserva legal.

Parágrafo único - A implementação de lavouras florestais não enseja compensação

ambiental.

Art. 53-B - As atividades da cadeia produtiva florestal sujeitam-se às normas de

licenciamento ambiental aplicáveis às atividades agrossilvipastoris.

§ 1º - Na concessão de licenciamento ambiental serão observados os seguintes

critérios:

I - porte do empreendimento, desobrigando-se de atos autorizativos ambientais:

a) as lavouras florestais cuja área de efetivo plantio seja inferior a mil hectares;
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b) as praças de carbonização de matéria-prima originada de lavouras florestais cuja

produção anual seja inferior a 50.000m (cinquenta mil metros) de carvão;

II - perfil do empreendimento, caracterizado pelo seu balanço ambiental positivo,

desobrigando-se de atos autorizativos ambientais:

a) as lavouras florestais implementadas no modelo de integração

lavoura/pecuária/floresta;

b) a implementação de lavouras florestais em áreas anteriormente ocupadas com

lavouras florestais, mesmo que já exauridas;

b) as praças de carbonização dotadas de sistemas de recuperação de alcatrão

vegetal ou reator para queima de voláteis;

III - existência de certificação de manejo florestal emitida por entidade reconhecida

internacionalmente, devidamente reconhecida pelo órgão estadual competente,

desobrigando-se os empreendimentos certificados da realização de Estudos de

Impacto Ambiental - EIA - e Relatório de Impacto Ambiental - Rima -;

IV - especificidades, interações ambientais e outras características do

empreendimento.

§ 2º - Para os fins deste artigo, considera-se praça de carbonização os fornos

existentes em uma mesma propriedade, operados pela mesma pessoa física ou

jurídica.

Art. 53-C - A solicitação de concessão de ato autorizativo ambiental será feita por

meio de requerimento devidamente instruído e acompanhado de Anotação de

Responsabilidade Técnica - ART - expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e

Arquitetura - Crea-MG.

§ 1º - O requerimento previsto no “caput” será protocolizado junto ao órgão estadual

competente, que terá o prazo de sessenta dias contados da data do protocolo para

deliberar, manifestando-se pelo deferimento ou indeferimento da solicitação.

§ 2º - A solicitação de concessão de ato autorizativo ambiental será considerada

deferida nas seguintes hipóteses:

I - por meio de deliberação expressa do órgão estadual competente;

II - pelo decurso do prazo previsto no § 1° deste a rtigo sem deliberação do órgão

estadual competente.
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§ 3º - A deliberação que indeferir a solicitação deverá ser fundamentada,

especificando os pontos de não atendimento de requisitos necessários à concessão

do ato autorizativo ou as falhas técnicas ou documentais presentes no requerimento.

Art. 53-D - Para fins de controle estatístico da produção florestal e do estoque de

matérias-primas de lavouras florestais, o produtor florestal encaminhará à Seapa, na

forma e nas condições previstas em regulamento, declaração de colheita e de

estoque de matérias-primas florestais.

Parágrafo único - A declaração de colheita e de estoque de matérias-primas

florestais tem caráter informativo, não ensejando quaisquer obrigações pecuniárias.

Art. 53-E - O transporte de produtos de lavouras florestais e seus derivados,

incluindo o carvão vegetal originário de lavouras florestais, será acobertado,

exclusivamente, por nota fiscal, nos termos da legislação em vigor.

CAPÍTULO V

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art. 54 - (...)

II - multa, que será calculada por unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro

de carvão ou outra medida pertinente, de acordo com a natureza da infração

cometida;

III - apreensão dos produtos e dos subprodutos extraídos de floresta nativa ou

demais formas de vegetação silvestre e de instrumentos, petrechos, máquinas,

equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na prática da infração,

exceto ferramentas e equipamentos não mecanizados, lavrando-se o respectivo

termo, conforme o Anexo desta lei;

IV - interdição ou embargo total ou parcial da atividade, quando houver iminente

risco para a flora ou a fauna silvestres ou os recursos hídricos;

(...)

Art. 61 - O infrator, quando autuado por desmatamento não autorizado em área

passível de exploração e de alteração do uso do solo para fins agropecuários, tem o

prazo de trinta dias para regularizar a situação no IEF, com vistas ao desembargo de

suas atividades.

Art. 62 - Esgotados os prazos para a interposição de recurso, os produtos e
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subprodutos florestais originários da exploração de floresta nativa apreendidos pela

fiscalização serão:

(...)

§ 2° - A madeira extraída de floresta nativa e os p rodutos e subprodutos perecíveis

doados e não retirados pelo beneficiário, sem justificativa, no prazo estabelecido no

documento de doação, serão objeto de nova doação ou alienação em hasta pública, a

critério do órgão competente, ao qual reverterão os recursos apurados.

§ 3° - Não será permitida às instituições a que se refere o "caput" deste artigo a

comercialização de qualquer produto ou subproduto extraído de floresta nativa doado,

proveniente de apreensão, salvo com autorização da autoridade ambiental

competente.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 64 - As ações e omissões consideradas contrárias às disposições desta lei, que

propiciem penalização na esfera administrativa ou legal, somente poderão ser

declaradas por meio de notificação ou auto de infração, com a devida

fundamentação, por profissional habilitado, com formação superior nas áreas afetas

às atividades econômicas desempenhadas e sujeitas à fiscalização, tais como

Engenharia Florestal, Engenharia Industrial, Engenharia Metalúrgica, Agrimensura,

Agronomia, sob pena de nulidade do ato.

Art. 65 - Os recursos provenientes da aplicação das multas e dos emolumentos

previstos nesta lei serão destinados na forma do disposto nos §§ 1º e 2º do art. 50

desta lei.

(...)

Art. 69 - (...)

§ 1º - As companhias da PMMG com função na área ambiental poderão agir

articuladamente com outros órgãos ambientais, mediante convênio, para proteção da

fauna e da flora silvestres.

§ 2º - A intervenção das companhias da PMMG com função na área ambiental em

propriedades privadas será assistida por profissional habilitado, com formação

superior nas áreas afetas às atividades econômicas fiscalizadas, ao qual incumbe a
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declaração, fundamentada, da ocorrência de ação ou omissão passível de

penalização administrativa ou legal por infração ambiental.

Art. 2° - No prazo de noventa dias contados da data  de publicação desta lei, o

Poder Executivo promoverá, por decreto, a reestruturação do Conselho de

Administração e Política Florestal do IEF, com vistas a tornar a sua composição

paritária entre representantes do poder público, do setor produtivo e da sociedade

civil organizada.

Art. 3° - A alínea “h” do inciso II do art. 9° da L ei n° 12.582, de 17 de julho de 1997,

passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 9° - (...)

II - (...)

h) um representante da Associação Mineira de Silvicultura - AMS -, por esta

indicado.”.

Art. 4° - O Anexo da Lei n° 14.309, de 2002, passa a vigorar na forma do Anexo

desta lei.

Art. 5° - O “caput” e o § 1° do art. 7° da Lei Dele gada n° 125, de 25 janeiro de 2007,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7° - Fica instituído o Sistema Estadual de Me io Ambiente e Recursos Hídricos -

Sisema -, com a finalidade de harmonizar as medidas emanadas do Sistema Nacional

de Meio Ambiente, criado pela Lei Federal n° 6.938,  de 31 de agosto de 1981, e do

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, criado pela Lei Federal n°

9.433, de 8 de janeiro de 1997, por meio da articulação coordenada dos órgãos e das

entidades que os integram.

§ 1° - Integram o Sisema:

I - a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável -

Semad -;

II - o Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam -;

III - o Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH -;

IV - a Fundação Estadual de Meio Ambiente - Feam -;

V - o Instituto Mineiro de Gestão de Águas - Igam -;

VI - o Instituto Estadual de Florestas - IEF -;
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VII - os Núcleos de Gestão Ambiental das Secretarias de Estado integrantes do

Copam;

VIII - a Polícia Ambiental da Polícia Militar de Minas Gerais;

IX - os comitês de bacia hidrográfica;

X - os órgãos e as entidades dos poderes estadual e municipais cujas

competências se relacionam com a questão dos recursos hídricos;

XI - as agências de bacias hidrográficas.”.

Art. 6° - Os arts. 58, 59, 61, 62, 64, 67 e 69 da L ei nº 4.747, de 9 de maio de 1968,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 58 - A Taxa Florestal é contribuição parafiscal destinada à manutenção dos

serviços de fiscalização e polícia florestal, incluindo o monitoramento eletrônico a que

se refere o art. 43 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, a cargo do Instituto

Estadual de Florestas - IEF - (autarquia criada pela Lei n° 2.606, de 5 de janeiro de

1962), nos termos do Decreto n° 7.923, de 15 de out ubro de 1964, do Código

Florestal.

Parágrafo único - A Taxa Florestal corresponde às atividades fiscalizadoras,

administrativas e policiais, de competência do Estado, visando à proteção da flora e

da fauna silvestres.

Art. 59 - Sujeitam-se às incidências da Taxa Florestal os produtos e subprodutos

originários da exploração de florestas nativas.

Parágrafo único - São produtos e subprodutos florestais, para os fins de incidência

da Taxa Florestal, a lenha, a madeira apropriada à indústria, as raízes ou tubérculos,

as cascas, folhas, frutos, fibras, resinas, seivas, sementes, o carvão vegetal e, em

geral, tudo o que for extraído ou originário da exploração de floresta nativa, bem

como transformado de seus produtos e derivados.

(...)

Art. 61 - (...)

§ 1º - O recolhimento será feito pelas indústrias mensalmente, até o 15º dia do mês

subsequente, em relação aos produtos ou subprodutos originados da exploração de

floresta nativa usados, transformados, empregados ou vendidos durante o mês

anterior.
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§ 2º - O órgão arrecadador expedirá guias especiais extraídas em três vias, nas

quais serão consignados:

I - nome, endereço e inscrição do contribuinte;

II - espécie, quantidade e valor dos produtos ou subprodutos florestais originários

da exploração de floresta nativa;

III - cálculo da contribuição;

IV - data e assinatura do responsável.

Art. 62 - Para efeito de controle, os contribuintes da Taxa Florestal deverão manter

e escriturar, sempre atualizado, o livro de registro de compras a ser usado pelos que

adquirem os produtos e subprodutos originários da exploração de floresta nativa.

(...)

Art. 64 - Os proprietários rurais responsáveis, condôminos, arrendatários, foreiros

ou ocupantes, para supressão de vegetação nativa, deverão obter previamente o

respectivo alvará de licenciamento, concedido pelo IEF, pagando na oportunidade,

diretamente ou na exatoria, a taxa respectiva, salvo contrato com consumidora

mediante termo de acordo de substituição tributária junto à Secretaria de Estado de

Fazenda.

(...)

Art. 67 - São contribuintes diretos da Taxa Florestal os proprietários rurais ou

possuidores a qualquer título que explorem florestas nativas ou realizem a extração

autorizada de produtos da flora silvestre, e respondem pela taxa como contribuintes

de direito:

I - as indústrias em geral, e em especial siderúrgicas, metalúrgicas, panificadoras,

usinas, engenhos, cerâmicas ou minerações, que utilizem, como combustível, lenha

ou carvão extraídos de florestas nativas no Estado;

II - os laboratórios, as drogarias ou indústrias químicas que utilizem espécies

vegetais nativas no preparo de medicamentos, essências, óleos, extratos ou

perfumarias;

III - quaisquer indústrias de aproveitamento de produtos vegetais nativos, inclusive

serrarias, carpintarias e fábricas de móveis, que usem madeira em bruto ou

beneficiadas;
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IV - as empresas de construção que utilizem madeira originária da exploração da

floresta nativa em bruto ou beneficiada ou os depósitos de material de construção em

idêntica situação;

V - as empresas cuja finalidade principal ou subsidiária seja a produção, a extração

ou o comércio de produto ou subproduto de origem florestal originário da exploração

de floresta nativa.

Parágrafo único - Para os fins desta lei, considera-se floresta nativa a cobertura

arbórea silvestre, de origem espontânea, bem como os componentes da flora

silvestre que não sejam originários de lavouras florestais.

(...)

Art. 69 - No caso de supressão de vegetação nativa, quando feita sem observância

do licenciamento prévio, a taxa será devida com 100% (cem por cento) de acréscimo,

sem prejuízo das multas e ações penais previstas no Código Florestal Federal (Lei nº

4.771, de 15 de novembro de 1965).”.

Art. 7° - Fica acrescentado à Lei n° 4.747, de 1968 , o seguinte art. 74-A:

“Art 74-A - A não incidência da Taxa Florestal em produtos e subprodutos

originados de lavouras florestais com espécies exóticas ou de essência nativa vigerá

a partir de 1º de janeiro de 2012.

Parágrafo único - No período compreendido entre a publicação desta lei e 1º de

janeiro de 2012, denominado de período de transitoriedade, 50% (cinquenta por

cento) dos recursos originados da arrecadação da taxa florestal serão destinados ao

Programa Estadual de Adesão à Sustentabilidade Florestal - Pasf -, criado pelo art.

47-A da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, e sua utilização se dará pela

compensação dos investimentos comprovados em plantios e o pagamento da taxa.”.

Art. 8° - Fica assegurado aos produtores rurais que  adotam regime de pousio em

suas atividades agrícolas, pecuárias ou florestais, ou sistemas agrossilvipastoris,

prazo de dois anos contados a partir da data de publicação desta lei para realização

de laudo técnico comprobatório da adoção pretérita do respectivo regime em sua

propriedade ou posse rural.

Parágrafo único - O laudo técnico será elaborado por profissional habilitado com a

respectiva anotação de responsabilidade técnica.
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Art. 9° - Ficam revogados:

I - o inciso II do § 3º do art. 60 e o art. 70 da Lei nº 14.309, de 2002;

II - o inciso VII do art. 4º da Lei Delegada nº 178, de 29 de janeiro de 2007;

III - o Título IV e os arts. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58, que o

compõem, da Lei nº 4.492, de 14 de junho de 1967.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de junho de 2009.

Jayro Lessa e outros.

ANEXO

(a que se refere o art. 3° da Lei n° ..., de ... de  ... de 2009)

“ANEXO

(a que se refere o art. 54 da Lei n° 14.309, de 19 de junho de 2002)

Quadro de Especificações das Penalidades Pecuniárias Relativas a Infrações à

Legislação Ambiental do Estado

* - O quadro contendo as especificações das penalidades pecuniárias relativas a

infrações à legislação ambiental do Estado foi publicado no “Diário do Legislativo” de

11.6.2009.

EMENDA Nº 3 AO PROJETO DE LEI Nº 2.771/2008

Acrescente-se onde convier:

“O § 3º do art. 43 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, passa a vigorar com a

seguinte redação:

Art. 43 - (...)

§ 3º – Todo produto ou subproduto da flora nativa transformado em carvão vegetal

terá seu transporte rastreado, até mesmo por meio de sistema de monitoramento

eletrônico via satélite, com informações quanto à localização geográfica do

carregamento e do descarregamento do produto e com suporte técnico à fiscalização

por parte do órgão competente.”.

Sala das Reuniões, 9 de junho de 2009.

Jayro Lessa

Justificação: É muito importante para o setor da silvicultura que o monitoramento

eletrônico proposto no Substitutivo nº 1 recaia somente sobre a flora nativa, e não
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sobre a plantada, pois se trata de atividade que não causa dano ao meio ambiente.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a extraordinária de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação, e para a ordinária de amanhã, dia 10, às 14 horas, com a seguinte

ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-

se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/5/2009

Às 9h41min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria Resende

e os Deputados Braulio Braz e Dimas Fabiano, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, 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 sobre proposições 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 1.621 e 1.689/2007, 2.324, 2.343 e

2.358/2008 e 3.169/2009 (Deputado Dimas Fabiano); 2.692 e 2.927/2008, 3.074,

3.118, 3.120, 3.124 e 3.140/2009 (Deputada Ana Maria Resende). 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 1.621 e 1.689/2007, 2.324, 2.343 e 2.358/2008 e 3.169/2009

(relator: Deputado Dimas Fabiano). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.692 e

2.927/2008, 3.074, 3.118, 3.120, 3.124 e 3.140/2009 (relatora: Deputada Ana Maria

Resende). 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, 10 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende - Ronaldo Magalhães.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/6/2009

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite e Rômulo Veneroso, membros da supracitada Comissão.

Está presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude

da aprovação de requerimento da Deputada Maria Tereza Lara, dispensa a leitura da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir a

tentativa de fuga do detento Fernando Jorge Tavares e denúncias de irregularidades

na Penitenciária Francisco Floriano de Paula, em Governador Valadares, durante a

gestão de Carlos Henrique Naciff Ferreira, e a discutir e votar proposições da

Comissão. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Samuel

Marcelino de Oliveira Júnior, Assessor Chefe de Gabinete, representando Genilson

Ribeiro Zeferino, Subsecretário de Estado de Administração Prisional; Carlos

Henrique Naciff Ferreira, Diretor-Geral da Penitenciária Francisco Floriano de Paula;

José Maria Marques, Presidente do Sindicato dos Agentes de Segurança

Penitenciária - Sindasp -; Marcos Vinicius Cortezi, Subcorregedor da Secretaria de

Defesa Social; Hodney Silva, Hélio Ferreira de Carvalho, Fábio Souza Teixeira,

Coraci Raimundo de Oliveira e Rinaldo Santiago dos Santos, Agentes Penitenciários;

e as Sras. Simone Vieira Barbosa, Agente Penitenciária; Vanessa Fusco, Promotora

e Subcoordenadora do CAOCrim, representando Joaquim José Miranda Júnior,

Promotor de Justiça do Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais de

Execução Penal do Tribunal do Júri e da Auditoria Militar - CAOCrim -; Marlene Alves

de Almeida Silva, Ouvidora do Sistema Penitenciário de Minas Gerais, os quais são

convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na qualidade de autor do

requerimento, faz suas considerações e em seguida passa a palavra ao Deputado
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Sargento Rodrigues, também autor do requerimento, para suas considerações

iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas

exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das

notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-

se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados os seguintes requerimentos da Deputada Maria Tereza Lara e dos

Deputados João Leite e Rômulo Veneroso (3), em que solicitam sejam encaminhados

ao Secretário de Estado de Defesa Social pedidos de providências para que seja

implantado um centro de saúde na Penitenciária Jason Soares de Albergaria, no

Município de São Joaquim de Bicas; seja encaminhada proposta de intervenção

governamental intitulada "Programa Segurança: Eu Quero", da Associação dos

Municípios da Microrregião do Leste de Minas e de Juízes do Fórum de Mantena,

bem como pedido de providências para sua inserção no planejamento estadual, com

a dotação orçamentária correspondente; sejam ouvidos nesta reunião Cida Pereira e

Geovane Honório, Vereadores do Município de Governador Valadares. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de junho de 2009.

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

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 2/6/2009

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes, Chico Uejo e Domingos Sávio, membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Padre João. Havendo número regimental, o Vice-

Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes, declara aberta a reunião e, em virtude

da aprovação de requerimento do Deputado Domingos Sávio, dispensa a leitura da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a
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matéria constante na pauta e comunica o recebimento de ofício da Superintendência

da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca no Estado, convidando para a abertura

da 3ª Conferência Estadual de Aquicultura e Pesca de Minas Gerais, a realizar-se em

4/6/2009, em Sarzedo. 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 3.247/2009 (relator: Deputado Chico Uejo). Submetidos a votação,

cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 3.887 e 3.888/2009.

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 Leonardo Moreira em que solicita seja realizada audiência

pública para debater o Projeto de Lei nº 437/2007, que cria o Programa Primeiro

Crédito para a Juventude Rural 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, 9 de junho de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Carlos Gomes - Chico

Uejo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.244/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública o Grupo Feliz Idade de Japaraíba, com sede nesse Município.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão

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

Regimento Interno

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 3.244/2009 pretende declarar de utilidade pública o Grupo Feliz

Idade de Japaraíba, que possui como finalidade precípua congregar pessoas idosas

residentes no Município, assegurando-lhes bem-estar e o exercício pleno da

cidadania.

Para alcançar suas metas, promove atividades sociais, culturais e eventos

recreativos; publica folhetos, revistas e material de orientação ao idoso e à população

em geral; combate a fome e a pobreza por meio da doação de alimentos e agasalhos;

distribui aos mais necessitados material para construção e reforma de moradia.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.244/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.265/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Amante

Só, com sede no Município de Santa Rita de Jacutinga.

A matéria foi examinada 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 3.265/2009 pretende declarar de utilidade pública o Conselho de

Desenvolvimento Comunitário do Amante Só, com sede no Município de Santa Rita

de Jacutinga, que possui como finalidade precípua o desenvolvimento econômico e

social da comunidade local.

No intuito de concretizar suas metas, a entidade desenvolve ações para identificar e

analisar os problemas locais, assim como meios para solucioná-los; contribui para o
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fomento e a racionalização das atividades agropecuárias; promove o aperfeiçoamento

do processo produtivo sustentável; busca os melhores preços para os produtos e

menores custos para os insumos; integra seus beneficiários no mercado de trabalho;

luta pela defesa do meio ambiente; divulga o esporte e a cultura por meio de eventos

como torneios esportivos, atividades de lazer, festivais e exposições de trabalhos

manuais.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.265/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.271/2009

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria da Deputada Maria Lúcia Mendonça, o projeto de lei em tela visa

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

Amigos da Vida, com sede no Município de Machado.

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 3.271/2009 pretende declarar de utilidade pública a Instituição

Herman Douglas Gonçalves Peres Costa - Amigos da Vida, com sede no Município

de Machado, organização não governamental, sem fins lucrativos, que tem por

escopo assistir os pacientes oncológico, renal crônico e com doenças

infectocontagiosas.

Com esse propósito, presta atendimento para a recuperação dos enfermos pobres

e satisfação das suas necessidades e carências; desenvolve ações de prestação de

serviços à comunidade, bem como a criação de centros de pesquisas e divulgação de

ações preventivas de moléstias graves; organiza atividades ocupacionais e de lazer
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para os enfermos; e incentiva o companheirismo como elemento capaz de estimular o

ideal de servir.

Diante da relevância de suas atividades, consideramos meritória a declaração de

utilidade pública da Instituição Herman Douglas Gonçalves Peres Costa - Amigos da

Vida.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.271/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.

Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.286/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Grupo Raiz de Jessé, com sede no Município de

Uberlândia.

A matéria foi examinada 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 3.286/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Grupo Raiz de Jessé, com sede no Município de Uberlândia, que tem como finalidade

precípua promover assistência social às minorias e excluídos residentes na

localidade.

Com esse propósito, combate a fome e a pobreza; executa ações gratuitas nas

áreas de saúde, especialmente no atendimento geral ao dependente químico e 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 pessoas da terceira idade e pelo incremento
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de políticas públicas voltadas a esses segmentos; cria projetos de habilitação para

pessoas portadoras de deficiência física e mental.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.286/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.298/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores de Capela Nova e Região

– ACMCNR –, 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 3.298/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Moradores de Capela Nova e Região, fundada em 1998, com a

finalidade de prestar assistência social às comunidades locais, para o combate à

fome e à pobreza.

Com esse propósito, auxilia as pessoas carentes com material de construção,

alimentação, vestuário e utensílios domésticos; apoia atividades ligadas à cultura e ao

esporte, com o objetivo de integrar seus assistidos; busca, junto ao poder público,

melhorias urbanas, como calçamento e saneamento básico; incentiva a agricultura,

facilitando a aquisição de máquinas, implementos e sementes, bem como apoiando

hortas comunitárias e a pequena produção, em sistemas de parceria; defende a

proteção ao meio ambiente, especialmente, a preservação de bacia hidrográfica,

matas ciliares e nativas, fiscalizando o destino do lixo urbano e as possibilidades de

sua reciclagem.
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Diante dessas considerações, é meritória a declaração de utilidade pública da

Associação Comunitária dos Moradores de Capela Nova e Região.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.298/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.299/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Maria Lúcia Mendonça, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a Associação Projeto Vida Nova de Abaeté – APVNA –,

com sede no Município de Abaeté.

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 3.299/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Projeto Vida Nova de Abaeté, entidade sem fins lucrativos, que congrega

representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Conselho Municipal dos

Direitos da Criança, Conselho Tutelar e da comunidade, com o objetivo de atender a

menores, infratores ou não, em situação de risco.

Com esse propósito, encaminha seus beneficiados para atendimento psicológico e

escolar, estimulando-os a participar de atividades nas áreas de esporte, lazer, cultura.

Ademais, auxilia suas famílias, visando à reinserção dos menores em ambientes que

lhes proporcione profissionalização e um futuro mais seguro.

Cabe ressaltar que os responsáveis por cada atividade apresentam relatório mensal

ao Juiz de Direito da Comarca de Abaeté, apontando os problemas encontrados no

desenvolvimento de suas atividades, para a busca conjunta de soluções.

Diante da relevância do trabalho desenvolvido pela Associação Projeto Vida Nova
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de Abaeté, é meritória a declaração de sua utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.299/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.301/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

de utilidade pública a Associação Comunitária de Moradores do Bairro Barro Branco e

Morada do Sol, com sede no Município de Santa Rita de Jacutinga.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ele, conforme

preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.301/2009 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, entidade civil sem fins lucrativos, que tem por

finalidade congregar as pessoas daquela comunidade, promovendo o seu

desenvolvimento.

Para cumprir os seus objetivos programáticos, a Associação desenvolve atividades

diversas, sempre com o intuito de melhorar a qualidade de vida de seus associados,

especialmente, dos mais carentes, incentivando a participação concreta na defesa

dos interesses coletivos para a consolidação da cidadania. Além disso, procura

fomentar projetos alternativos voltados para a geração de renda e cursos

profissionalizantes.

Diante da relevância de seu trabalho, é oportuno e meritório conceder-lhe o título de

utilidade pública.

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.301/2009 em turno

único.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.309/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

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

Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.309/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Rumo ao Futuro, com sede no Município de Ipanema, que tem como finalidade

precípua defender os direitos e as demandas da comunidade local.

Na consecução de seus propósitos, busca elencar as necessidades prioritárias da

sua localidade, tais como: geração de renda, capacitação profissional, saneamento

básico, transporte, segurança; oferece proteção à criança, ao adolescente, ao idoso;

combate a fome e a pobreza; promove ações nas áreas da saúde, educação e

cultura; atua na promoção da ética, da cidadania, dos direitos humanos e de outros

valores universais; orienta sobre a preservação da natureza.

Para que o seu trabalho adquira eficácia, cria órgãos de informação e divulgação

dos seus trabalhos; promove reuniões, cursos e debates relacionados com o

interesse dos moradores.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.309/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.
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Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.324/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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.

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 3.324/2009 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Comunitária Dom Helder Câmara do Distrito de São José do Acácio, com

sede no Município de Engenheiro Caldas, entidade civil sem fins lucrativos, fundada

em 1999, 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 os jovens

e carentes, incentivando a participação concreta na defesa dos interesses coletivos

para a consolidação da cidadania. Ademais, fomenta projetos alternativos voltados

para a saúde pública e a preservação do meio ambiente, além de firmar parcerias e

convênios com órgãos públicos, entidades do setor privado, hospitais, laboratórios e

outros necessários ao atendimento de pessoas carentes.

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° 3.324/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.329/2009

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria da Deputada Maria Lúcia Mendonça, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Vêneta do Bairro da Conceição,

com sede no Município de Machado.

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 3.329/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Vêneta do Bairro da Conceição, com sede no Município de Machado, que

tem como finalidade precípua a divulgação e a preservação da cultura e da história

dos emigrantes italianos da região do Vêneto.

Para a consecução desse objetivo, a entidade promove atividades educativas e

culturais com o propósito de incentivar o congraçamento entre italodescendentes,

brasileiros e simpatizantes da cultura italiana.

Dessa maneira, ao contribuir para o aprimoramento cultural e artístico da

comunidade, a instituição se mostra merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.329/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.

Paulo Guedes, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.966/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto 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.
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Inicialmente, a proposição foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

A seguir, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,

examinando o mérito da proposição, opinou por sua aprovação.

Cabe, agora, a esta Comissão analisar a matéria, nos termos regimentais.

Fundamentação

O projeto em exame objetiva definir nova categoria de manejo para a Área de

Proteção Especial da Região da Gruta do Rei do Mato, no Município de Sete Lagoas.

Para subsidiar a discussão do projeto, a Comissão de Constituição e Justiça baixou

a matéria em diligência ao Instituto Estadual de Florestas - IEF -, que lhe

encaminhou, em resposta, 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 concluem pela necessidade de se promover o reenquadramento da

referida Área de Proteção no grupo de proteção integral, na categoria de monumento

natural estadual, nos termos do art. 55 da Lei Federal nº 9.985, de 2000, que dispõe

sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, e do art. 40 do Decreto

Federal nº 4.340, de 2002, que a regulamentou. Segundo o IEF, a unidade de

conservação atualmente prevista não é adequada para a proteção ambiental e

cultural da gruta e de seu entorno.

Propõe-se, então, a desapropriação de uma área de aproximadamente 141ha,

competindo ao IEF efetivá-la e implantar e administrar o futuro Monumento Natural

Estadual Gruta Rei do Mato. 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.

O PPAG e a Lei Orçamentária vigentes incluem ações, a cargo do IEF, que contêm

dotações que poderão fazer face às despesas decorrentes da implementação das

medidas propostas pelo projeto.
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A Ação 1058 - Criação e Implantação de Áreas Protegidas -, com crédito autorizado

de R$6.285.000,00, tem por finalidade coordenar e promover as ações de

regularização fundiária e criação de áreas protegidas nos diferentes biomas do

Estado; e a Ação 1378 - Linha Lund -, com crédito autorizado de R$4.800.000,00, tem

por finalidade criar o circuito turístico ambiental Linha Lund, que integrará as grutas

Lapinha, Rei do Mato e Maquiné, visando ao desenvolvimento do turismo sustentável

na região.

Cabe ressaltar que o projeto não cria despesa obrigatória de caráter continuado. Os

gastos decorrentes da futura desapropriação constituem despesa de capital que

poderá ser realizada de acordo com a disponibilidade financeira do Estado, de forma

a não comprometer a gestão fiscal.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.966/2009 no

1º turno.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Juarez Távora - Adelmo Carneiro

Leão - Lafayette de Andrada - Jayro Lessa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.316/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Caldas o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 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

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 nesse Município.
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Atendendo ao interesse público que deve fundamentar as alienações de bens

públicos, o imóvel destina-se ao funcionamento do Centro Comunitário do Bairro

Pedra Branca. Ainda na defesa do interesse coletivo, o art. 2º prevê a reversão do

bem ao patrimônio do Estado, se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da

escritura pública de doação, não lhe for dada a destinação prevista.

A autorização legislativa de que trata a proposição em tela é exigida pela 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. 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 3.316/2009, no 1º

turno.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.

Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Lafayette de Andrada - Juarez Távora -

Inácio Franco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.927 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.927/2008, de autoria do Deput ado Lafayette de Andrada, que

declara de utilidade pública a Associação de Defesa dos Direitos Humanos e da

Cidadania - ADDHC -, com sede no Município de Juiz de Fora, foi aprovado em turno

único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 2.927/2008

Declara de utilidade pública a Associação de Defesa dos Direitos Humanos e da

Cidadania - ADDHC -, com sede no Município de Juiz de Fora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Defesa dos Direitos

Humanos e da Cidadania - ADDHC -, com sede no Município de Juiz de Fora.

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

Sala das Comissões, 28 de maio de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 9/6/2009, as seguintes comunicações:

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr. José Eduardo

Noronha, ocorrido em 4/6/2009, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Alencar da Silveira Jr., notificando o falecimento do Sr. José Augusto

Clementino, ocorrido em 29/5/2009, no Município de Serro. (- Ciente. Oficie-se.)

Dos Deputados Adalclever Lopes e Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento do

Sr. Raimundo Albergaria Kneipp, ocorrido em 8/6/2009, nesta Capital. (- Ciente.

Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 16 DE JUNHO DE 2009

ATAS

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

LEGISLATURA EM 10/6/2009

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem a Deputada e os Deputados:

José Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Sargento Rodrigues - Adelmo

Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos

Gomes - Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo - Getúlio Neiva - Inácio Franco - Jayro

Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Maria Tereza Lara -

Neider Moreira - Padre João - Tenente Lúcio - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -

Wander Borges.

Falta de Quórum

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h15min, a lista de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa

de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para

a extraordinária de terça-feira, dia 16, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação, e para a ordinária da mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem

do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada nesta edição.).

ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA INTERROMPIDA

DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/6/2009

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Destinação da interrupção dos trabalhos ordinários - Composição da

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

Fábio Avelar - Entrega de placa - Palavras da Sra. Alice Lorentz de Faria -

Apresentação musical - Lançamento de livro - Palavras do Sr. Presidente.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
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O locutor - Destina-se esta parte da reunião à comemoração do Dia Mundial do

Meio Ambiente.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa a Exma. Sra. Alice Lorentz de

Faria, Presidente da ONG Movimento Pró-Rio Todos os Santos e Mucuri; e os

Exmos. Srs. Ilmar Bastos Santos, Subsecretário de Gestão Integrada, representando

o Secretário de Meio Ambiente, José Carlos Carvalho; Vereador Leonardo Mattos,

representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte; e Deputados Sávio Souza

Cruz, Getúlio Neiva e Fábio Avelar, este, autor do requerimento que deu origem a

esta solenidade.

Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença do Exmo. Sr. Odair Santos Júnior, engenheiro,

representando Gílson Queiroz, Presidente do Crea-MG; da Exma. Sra. Maria Dalce

Ricas, Superintendente da Associação Mineira de Defesa do Ambiente - Amda -; e

dos Exmos. Srs. Eduardo Tavares, Diretor-Presidente do Instituto Hou-Mover de

Paracatu; Fausto Mesquita Ximenes, Prefeito Municipal de Três Corações; Jander

Filaretti, Secretário Municipal de Meio Ambiente de Contagem; Cristiano Silva de

Carvalho, Secretário Municipal de Meio Ambiente de São Joaquim de Bicas; e

Evandro Xavier, Presidente da Fundação Zoobotânica.

Execução do Hino Nacional

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

pelo Coral da Copasa, sob a regência da maestrina Eliane Fajioli.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Fábio Avelar

Boa-tarde a todos. Quero inicialmente cumprimentar o Deputado José Henrique, 2º-

Vice-Presidente da Assembleia Legislativa, que representa, nesta solenidade, o

Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta Casa. Com muita satisfação quero

cumprimentar a nossa querida homenageada, a Sra. Alice Lorentz de Faria Godinho,

Presidente da ONG Movimento Pró-Rio Todos os Santos e Mucuri, e o Exmo. Sr.

Ilmar Bastos, Subsecretário de Gestão Integrada da Secretaria de Meio Ambiente,

que representa, nesta solenidade, o Secretário José Carlos de Carvalho.
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Cumprimento ainda o Vereador Leonardo Mattos, que representa a Câmara

Municipal de Belo Horizonte; o colega Deputado Sávio Souza Cruz, Vice-Presidente

da Comissão de Meio Ambiente e Presidente da Comissão de Minas e Energia desta

Casa, e os demais Deputados presentes - Carlin Moura, Domingos Sávio, Antônio

Carlos Arantes, Carlos Pimenta e Rômulo Veneroso - e outros que já estiveram aqui e

certamente retornarão; o Sr. Antônio Alcides, Secretário da Barra Longa; nosso

querido amigo Julinho, ex-Prefeito da cidade de São Francisco de Paula, e Paulino,

seu Vice-Prefeito; o Vereador Flávio Ribeiro, de Barra Longa; Wilson Tavares,

representando o Prefeito de Cristiano Otôni; os demais Prefeitos presentes, na

pessoa do Doraci, Prefeito de Alpercata, e na do Faustino, Prefeito de Três Corações;

os Vereadores de Alpercata e de São Francisco de Paula; o Marcinho, da Associação

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, nossa querida Abes; o Getúlio,

representante do IEF; meu querido amigo Evandro, representando a Prefeitura, pelo

Departamento de Zoobotânica; os nossos colaboradores do gabinete, que nos

auxiliaram nesta homenagem, e todos os que nos ajudaram na organização desta

solenidade - refiro-me à assessoria desta Casa, com sua costumeira boa vontade.

Faço um agradecimento muito especial à Copasa, por estar mais uma vez entre

nós. Se não me engano, já é o terceiro ou quarto ano que comemoramos este dia,

sempre com a presença do Coral da Copasa, que sempre abrilhanta a nossa

solenidade e é presença constante nesta Casa. Recebam nossos agradecimentos

pelo carinho de estarem aqui e levem, por favor, à diretoria da Copasa o nosso

agradecimento. Quero cumprimentar ainda os funcionários da Copasa e as lideranças

comunitárias presentes. Boa-tarde a todos; sejam bem-vindos.

Quero fazer uma referência a todos vocês que vieram participar conosco nesta

tarde maravilhosa, em que procuramos fazer uma reflexão sobre a questão ambiental

e, na oportunidade, homenagear as pessoas ou entidades que prestaram ou prestam

um grande serviço à questão ambiental. Esse tem sido o objetivo desta Casa, tendo-

se tornado uma tradição a comemoração dessa tão importante data, ainda que não

no dia exato, em virtude das várias comemorações já programadas, mas sem deixar

passar essa oportunidade de comemorar uma data tão importante para todos nós.

Meu senhores, minhas senhoras, telespectadores da TV Assembleia, senhores da
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imprensa, como nos anos anteriores, mais uma vez a Assembleia Legislativa cumpre

os seus objetivos institucionais, no tocante à comemoração de datas e ocasiões

significativas para a sociedade, bem como no reconhecimento oficial do mérito

daqueles que trabalham continuamente pelo bem comum.

Neste mês de junho, como disse anteriormente, as nações em geral, no dia 5 e ao

longo do período, procedem às comemorações alusivas ao meio ambiente. Em todo o

mundo acontecem eventos diversos mobilizando milhões de pessoas. É reconfortante

e motivador constatar, a cada dia, um contingente maior de pessoas, inclusive

crianças e jovens, participando de manifestações variadas em defesa da causa

ambiental.

De nossa parte, estamos aqui reunidos para também celebrar a ocasião, assim

como para homenagear um ambientalista, pelo muito que tem feito por essa causa.

Aliás, em termos de Brasil, é sempre bom lembrar que, desde 1981, esse tema

formalmente ocupa lugar de destaque nas prioridades nacionais. Entre outras razões,

foi por isso que a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente foi ainda mais fortalecida

na Constituição de 1988, que nos legitimou para sediarmos, em 1992, a conferência

do Rio. Esta, por sua vez, elegeu a Agenda 21 como instrumento de construção do

desenvolvimento sustentável para conter a degradação ambiental e permitir a

continuidade da vida no planeta. A Agenda 21 global apontou as condições da ordem

mundial necessárias para a viabilização do desenvolvimento sustentável e

estabeleceu os princípios para a construção das Agendas 21 de países, regiões,

Estados e cidades, de modo que a adoção da sustentabilidade por todos os cidadãos

do mundo pudesse mudar os rumos do crescimento econômico global,

ambientalmente predatório e socialmente excludente.

A par desses acontecimentos, é necessário dizer que, particularmente no Brasil e

em Minas Gerais, a sociedade já contava, desde meados do século passado, com

idealistas ambientais. Esses verdadeiros cruzados dessa luta muito fizeram pela

formação de uma consciência individual e coletiva, que hoje apresenta resultados

positivos concretos.

Atualmente, é animador acompanhar o extraordinário trabalho empreendido pelo

Sistema Estadual de Meio Ambiente, tendo à frente o Secretário de Meio Ambiente,



____________________________________________________________________________
555

José Carlos Carvalho. É também motivo de satisfação ouvir as palavras do

Governador Aécio Neves, que, em recente entrevista à TV Minas, comentava que

Minas Gerais tem hoje a legislação e a fiscalização ambientais mais rígidas da

Federação. É bom saber que nosso Estado ainda possui uma das maiores áreas

preservadas do Brasil e que diversos projetos ambientais estão em andamento,

contando com os recursos financeiros necessários a sua implantação.

Permito-me citar como exemplo a Meta 2010, idealizada pelo Projeto Manuelzão,

uma entidade não governamental, que se tornou um dos projetos estruturadores do

governo de Minas. O objetivo do projeto é a promoção do saneamento básico e o

tratamento dos esgotos na Bacia do Rio das Velhas. Pretende-se, com isso, oferecer

aos mineiros um Rio das Velhas no qual seja possível navegar, pescar e nadar, no

trecho entre a foz do Rio Itabirito e o Ribeirão Jequitibá, na região metropolitana.

Nesse empreendimento já foram investidos pela Copasa e pelos demais órgãos do

sistema cerca de R$570.000.000,00, e até 2010 serão investidos mais

R$750.000.000,00. No total serão investidos R$1.300.000.000,00, aplicados em 173

obras, entre estações de tratamento, redes coletoras e interceptoras, o programa

Caça-Esgoto, em Belo Horizonte, além de unidade de tratamento de resíduos em

Bela Fama, Nova Lima. Trata-se de uma unidade de tratamento do efluente de uma

estação de tratamento de água.

Cabe comentar que, em recente expedição de integrantes do Projeto Manuelzão ao

longo do Rio das Velhas, no trecho já citado, os depoimentos dão conta de que os

resultados alcançados são altamente positivos. No dia 5, quando comemorávamos o

Dia Mundial do Meio Ambiente no Palácio do Governo, o Projeto Manuelzão foi

recebido pelo Governador Aécio Neves em solenidade. Um dos temas do encontro foi

exatamente a apresentação do projeto pelo seu coordenador, Prof. Apolo, ao lado de

Poliana.

Tiveram oportunidade de fazer um longo depoimento sobre a situação do Rio das

Velhas nessa segunda expedição, que teve a duração de quase um mês. Foi-nos

informado pelos integrantes da expedição que o Rio das Velhas já está, visivelmente,

apresentando melhoras significativas. É um projeto que foi muito bem-sucedido e um

exemplo a ser seguido. Aliás, já vem sendo seguido em várias regiões do nosso
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querido Brasil. Tudo isso, senhoras e senhores, encoraja-nos e faz crescer a nossa fé

num futuro de progresso com a preservação do meio ambiente.

A partir deste momento, dar-se-á um seguimento de grande importância nesta

solenidade. Trata-se da homenagem prestada, a cada ano, a um ambientalista que,

por seus projetos e obras, merece ter o seu mérito reconhecido pelo povo mineiro,

através dos seus representantes. Lembro que, no ano passado, tivemos a honra de

homenagear uma das pessoas mais relevantes na questão ambiental em Minas: o

nosso querido e saudoso Prof. Hugo Werneck. Neste ano, a homenagem é dirigida a

uma mulher, ratificando assim o espaço que, com justiça, as mulheres vêm

conquistando em nosso meio. A homenageada em 2009 é a Profa. Alice Lorentz de

Faria Godinho.

A Profa. Alice é formada em Matemática, com pós-graduação em Gestão e

Educação Ambiental, tendo lecionado Didática de Ciências e Francês no Colégio

Estadual de Teófilo Otôni. Foi Presidente do Codema de Teófilo Otôni durante três

mandatos – de 2000 a 2006 - e criou, em 2003, a ONG Movimento Pró-Rio Todos os

Santos e Mucuri, sendo a sua atual Presidente. Como precursora dos movimentos em

defesa do meio ambiente na bacia hidrográfica do Rio Mucuri, é a Presidente interina

do Comitê da Bacia e Coordenadora do Processo Eleitoral para a eleição da diretoria

dele. Também organizou e participou da expedição no Rio Todos os Santos com o

objetivo de iniciar um processo de mobilização para a implantação do Comitê da

Bacia Hidrográfica do Mucuri e buscar a participação da sociedade, dos órgãos

governamentais e das empresas. Com o apoio do governo do Estado, na presença de

diversas autoridades, lançou, na Assembleia Legislativa, o livro “Relatório da

expedição do Rio Todos os Santos”. Em 2007 realizou a Expedição Mucuri, cujo livro-

relatório, aprovado pela Lei Rouanet, se encontra em fase de levantamento de dados.

A Profa. Alice acredita que o meio ambiente é o reflexo de nossa vida. “O meio

ambiente somos nós”, afirma.

Natural de Belo Horizonte, era seu costume, desde a adolescência, atravessar a

mata atlântica em direção às praias de Alcobaça, na Bahia. Casou-se com Lilá

Baratta Godinho e teve nove filhos. Reside em Teófilo Otôni desde 1953 e, ao longo

dos anos, assistiu à devastação da mata que tanto a encantava.
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Em menos de 50 anos, instalaram-se na região progressivos ciclos econômicos que

levaram a um passivo ambiental de difícil recuperação. Viu o rio subir e levar a casa

onde morava. Hoje, dedica a sua vida à militância ambiental. Recebeu, em 2006,

votos de louvor da Câmara Municipal de Teófilo Otôni pelos valiosos serviços

prestados ao Município e à região.

Além disso, tem assento no Conselho Estadual de Recursos Hídricos e na

Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental na Supram Leste e no Fórum

Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas.

Os nossos parabéns à Profa. Alice. Desejamos que a grandeza do seu exemplo e

da sua contribuição permaneçam como modelo a ser seguido por todos,

especialmente as atuais e futuras gerações, que muito se beneficiarão dos frutos do

seu extraordinário trabalho.

Os meus cumprimentos à nossa homenageada e votos de muitas realizações, que

certamente virão para o bem de todos nós. Felicidades, Profa. Alice, nossa justa

homenageada com todo o mérito e louvor, para a qual peço uma calorosa salva de

palmas.

Ao finalizar estas minhas palavras, gostaria de fazer uma referência à família da

nossa ilustre homenageada, tão numerosa, com nove filhos. Portanto registro, com

satisfação, a presença de Adriana, Cristiana, Giselle, Rossandra, Alexandre e Marco

Júnior e dos netos Mariana e Pedro. Parabéns a todos pela família maravilhosa que

formam.

Antes de encerrar, neste momento tão importante para todos nós, não poderia

deixar de dizer que lançaremos, ainda nesta solenidade, a segunda edição do nosso

livro, que tem uma coleção temática da legislação do Estado de Minas Gerais.

Portanto, é um documento muito importante, que foi elaborado por equipe da Casa

em conjunto com todos os Deputados. Queria fazer uma referência especial ao

Deputado Sávio Souza Cruz, nosso ex-Presidente e atual Vice-Presidente da

Comissão de Meio Ambiente, que realizou um trabalho muito importante. Além disso,

fez um esforço extraordinário para a conclusão deste trabalho, que, aproveitando esta

data tão importante, lançaremos formalmente durante esta solenidade.

Sr. Presidente, queria, mais uma vez, agradecer a todos a presença. Aliás, antes do
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início da nossa solenidade, comentávamos o prestígio da nossa homenageada.

Todos sabemos que não é fácil, num dia comum de trabalho, conseguir, numa tarde

de terça-feira, contar com a presença de tantas autoridades, pessoas ilustres,

preocupadas e voltadas para a questão ambiental. Esse orgulho também é nosso,

Sra. Alice, nossa querida homenageada, de compartilhar da alegria de todos pela

justa homenagem que esta Casa lhe presta. Muito obrigado.

Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o Deputado José Henrique, representando o Deputado

Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa, fará a entrega à Sra.

Alice Lorentz de Faria de placa alusiva a esta homenagem. A placa a ser entregue

contém os seguintes dizeres: “O Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em dia

5 de junho, lembra-nos a relevância da luta pela preservação das águas, da flora, da

fauna, da vida, enfim. Essa luta, que exige o empenho de cada um de nós, tem

marcado a trajetória de Alice Lorentz de Faria Godinho, para a qual “o meio ambiente

é o reflexo de nossas vidas, de nossas formas de pensar e de agir; o meio ambiente

somos nós”. A homenagem e o agradecimento da Assembleia Legislativa de Minas

Gerais a essa brava mulher, um ícone da militância ambiental”.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Convido o Deputado Fábio Avelar,

autor do requerimento, para que também faça a entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.

O locutor - Convidamos também para prestar a sua homenagem a Sra. Maria Dalce

Ricas, representante da Amda, e a Sra. Sônia de Souza Lima, representante do

Fórum Mineiro de Comitês e do Igam.

- Procede-se à entrega de flores.

Palavras da Sra. Alice Lorentz de Faria

Sras. Deputadas e Srs. Deputados, autoridades presentes, amigos, Exmo. Sr.

Deputado José Henrique, representante do Presidente desta Casa, em cuja pessoa

cumprimento os demais integrantes da Mesa.

Nunca tive uma familiaridade muito grande com microfone, por isso de vez em

quando costumo brigar com ele. Veremos como é o ensaio.

Receber a comunicação do Deputado Fábio Avelar sobre essa homenagem foi, no
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primeiro momento, uma grande surpresa e até mesmo uma certa perplexidade.

Lembrei-me imediatamente de nomes como Apolo Heringer, Neneco, Maria Dalce,

Regina Greco, Tonhão, Catatau, Mauro da Costa Val, Mário Dantas e tantos outros

nos quais tenho buscado espelhar-me e que, ao longo dos anos, têm sido mestres

sempre presentes no nosso aprendizado cotidiano. Aos poucos passei a entender

essa homenagem como um reconhecimento não a Alice Godinho, mas a todos

aqueles que, afastados dos grandes centros urbanos, nos mais diversos rincões

desse nosso Estado, ungiram-se sacerdotes e sacerdotisas para cumprir a missão

sagrada de defender a vida. São tantos, senhoras e senhores, muitas vezes

anônimos, que, com um amor imenso e uma generosidade sem tamanho, doam seu

tempo, seus conhecimentos, seu tempo de lazer e de convivência com a família e

amigos com a certeza de que lhes cabe uma tarefa que deve ser de cada um de nós,

mas que é tão esquecida por tantos. Longe dos grandes centros de excelência, de

assessorias qualificadas e, muitas vezes, com parcos conhecimentos técnicos ou

científicos, têm como arma um amor profundo pela natureza e um profundo senso de

responsabilidade para com as gerações futuras.

Repartimos, pois, essa homenagem com todos aqueles que a ela têm direito; as

ONGs de cada canto de Minas Gerais, nossos companheiros dos comitês e

comissões de bacias hidrográficas, nossos amigos do Fórum de ONGs. Com todos

aqueles que, desanimados pelo avanço criminoso da degradação ambiental, que vem

crescendo em progressão geométrica e com a morosidade das soluções, que

acontecem em passo de tartaruga, respiram fundo, retomam as armas e continuam

na luta. Essa homenagem que hoje recebemos em nome de todos é, com certeza,

um estímulo para que cada um, à sua maneira, continue uma luta que não nos

permite pensar em derrota. Para que haja futuro só temos uma alternativa: ganhar e

ganhar. Caso contrário, a vida, a beleza e o amor estarão extintos, quem sabe, talvez,

em data não tão remota.

Ao Deputado Fábio Avelar os agradecimentos do Vale do Mucuri pela oportunidade

de aqui fazermos ouvir a nossa voz. Durante longos anos, aquela foi uma região

esquecida por sucessivas administrações. Estamos esperançosos hoje na orientação

do Governador Aécio Neves para que seja corrigida essa postura madrasta do Estado
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com o Mucuri. Temos novas esperanças e fé de que é chegada a nossa hora.

Tivemos a felicidade, ainda criança, de conhecer a beleza pitoresca da paisagem, a

alegria e o companheirismo generoso do povo daquela terra quando, em caravana,

buscávamos as praias de Alcobaça, mineiros que somos em constante nostalgia do

mar.

Em menos de 50 anos fomos testemunha ocular da destruição de uma luxuriante

mata atlântica que deslumbrava profundamente os meus jovens olhos, tão urbanos.

Essa foi a inspiração do Movimento Pró-Rio Todos os Santos e Mucuri: a lembrança

daquele tempo em que éramos ricos e não sabíamos, daqueles tempos em que

abrimos mão da beleza, de riquezas, de patrimônio que não nos pertencia, mas que

nos era concedido, emprestado por aqueles que ainda virão.

E assim temos trabalhado, buscando mudar esse quadro, com a recuperação

histórica e cultural da Bacia Hidrográfica do Mucuri, fazendo do nosso comitê de

bacia um instrumento de trabalho capaz de atuar com propostas de viabilidade

sustentável para a região, sempre priorizando os cuidados e a preservação das

nossas águas; buscando descobrir a vocação da região para ali implantarmos

projetos de sustentabilidade. Temos a certeza de que não conseguiremos preservar

ou recuperar o meio ambiente se a população envolvida não sentir que existe a

possibilidade de viver com dignidade, o que é direito de todos.

Queremos, sim, que o Mucuri seja um exemplo de recuperação ambiental, de

preservação e cuidados com as nossas águas; que se transforme em um exemplo

para o Estado e, quiçá, para o mundo, na construção de uma prosperidade

ambientalmente sustentável e de paz para todos.

Não devo deixar passar a oportunidade de um testemunho público do quanto

avançamos na gestão das nossas águas. Nos últimos sete a oito anos, tivemos

ganhos muito mais significativos do que admitem muitos de nós. Esta é, sim, pela

força e empenho do Dr. José Carlos Carvalho, uma gestão participativa, onde temos

assento através do Fórum de Comitês e do Fórum de ONGs e onde nos é dada a

liberdade de questionar, sugerir, reclamar. Podemos até não ser atendidos de pronto,

mas acredito que, à medida que formos avançando, os comitês e a sociedade civil

terão todas as possibilidades de exercer suas funções com o êxito desejado.
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Necessitamos - e este é um passo decisivo para aquilo que pretendemos em relação

à proteção das nossas águas - que se efetive mais rapidamente a sonhada

integração dos sistemas de meio ambiente e de recursos hídricos, o que dará

qualidade e incontestabilidade aos nossos tão questionados licenciamentos

ambientais.

Lembro ainda que é no solo dos Municípios que as ações efetivamente acontecem.

Apesar de tantas limitações e dificuldades, os Municípios estão compreendendo a

importância da integração para o resgate das riquezas de cada bacia hidrográfica. É

necessário e urgente o apoio e o incentivo aos Municípios para que se capacitem

tecnicamente e se tornem parceiros e atores na construção e implementação de

diretrizes dos planos de bacia, consolidando definitivamente a noção de

pertencimento à sua bacia hidrográfica.

Aos Srs. Deputados presentes queremos falar da enorme responsabilidade que

têm, aqui e agora, com os nossos filhos e netos. Cabe-lhes a responsabilidade de

legislar e a vigilância dos atos, às vezes malconduzidos, dos nossos gestores.

O futuro está, sim, Srs. Deputados, nas mãos de cada um. É necessário que, no

acerto de contas com as futuras gerações, nada tenhamos a lamentar. Peço-lhes, em

favor dos nossos ruralistas, dos nossos madeireiros, dos nossos empreendedores da

siderurgia, de alguns desses setores, que se mantenham firmes na defesa das

nossas matas nativas, pois estarão, Srs. Deputados, defendendo os insumos que

lhes permitirão continuar com as suas atividades. Muitos deles ainda não sabem

disso, e talvez seja necessário defendê-los de seus próprios erros ou enganos.

Agradecendo a generosidade e o carinho recebido, quero repetir as palavras de

Gustavo Corção: "Nenhum homem (ou mulher) é uma ilha", e por isso não cheguei

aqui sozinha. São parceiros do nosso trabalho, encorajando, aplaudindo, criticando

quando necessário, orientando e até tendo compreensão com as nossas

impaciências o Núcleo de Apoio aos Comitês de Bacias do Igam, os diversos órgãos

do Sisema, a Copasa e a Cemig, nossas parceiras de primeira hora, e todas as

Prefeituras do Vale do Mucuri.

Com muito carinho, relembramos aqui o Lesser Lauar, Felipe Gouveia Guedes,

Pedro Miglio, Eduardo Marx, Marco Antônio Fernandez, Ivanilde Cassimiro, Júlio
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Laender, Sigrid Tomich, Silvana Torquato, Ruth Negreiros, Bruno Balarini, Sonia

Neiva, Eduardo Miranda. Todos eles sonharam conosco todos os nossos sonhos e

hoje nos ajudam a construir realidades. Muito obrigada a todos.

Antes de terminar, queria deixar uma homenagem ao Dr. José Carlos Carvalho,

que, com a confiança que nos deu, permitiu-nos tentar chegar às estrelas, que,

embora longínquas, continuam brilhando, aquecendo o coração e justificando os

nossos sonhos. Obrigada a todos.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coral da Copasa, que, sob a

regência da maestrina Eliane Fajioli, apresentará as canções “Penas do Tiê”, de

Heckel Tavares, e “Planeta Água”, de Guilherme Arantes.

- Procede-se à apresentação musical.

A Sra. Alice Lorentz de Faria - Nem sempre sou muito protocolar e por isso não me

acanho nem um pouquinho de, se for o caso, estar quebrando o protocolo para

cumprimentar e agradecer a pessoas que me são muito caras, que muito admiro

dentro desta Casa.

Peço o apoio do Juscelino, do Pedro e do Sabino, pois tenho receio de deixar

algum nome sem citar. Portanto, peço aos três que levem o meu muito obrigado, o

meu reconhecimento e o meu carinho, pela longa jornada em que estivemos juntos

nesta Casa, em que todos se pautaram por um excelente profissionalismo, por uma

capacidade enorme de atender aquilo de que necessitávamos. Muito obrigada,

obrigada pelos longos anos de convivência, pelo carinho e pela competência de

vocês. Não se esqueçam de passar aos outros o meu carinho.

Lançamento de Livro

O locutor - Neste momento o Deputado José Henrique, representando o Presidente

da Assembleia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho, procederá ao lançamento

oficial do livro “Meio Ambiente”, segundo volume da Coleção Temática da Legislação

do Estado de Minas Gerais, com a entrega do primeiro exemplar ao Sr. Ilmar Bastos

Santos, Subsecretário de Gestão Integrada, representando o Secretário de Estado de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, José Carlos Carvalho.

- Procede-se à entrega do livro.
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Palavras do Sr. Presidente

Sra. Alice Lorentz de Faria Godinho, Presidente da ONG Pró-Rio Todos os Santos

e Mucuri; Dr. Ilmar Bastos Santos, Subsecretário de Gestão Ambiental Integrada da

Secretaria de Meio Ambiente, representando o Secretário de Meio Ambiente, Dr. José

Carlos Carvalho; Exmo. Sr. Vereador Leonardo Mattos, representando a Câmara

Municipal de Belo Horizonte; Exmo. Sr. Deputado Getúlio Neiva; Exmo. Sr. Deputado

Fábio Avelar, autor do requerimento que deu origem a esta comemoração; senhoras

e senhores, a celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente sempre nos incita a

refletir sobre as questões relacionadas à preservação dos recursos naturais, às

relações do homem com a natureza, ao legado de qualidade de vida para as futuras

gerações. São diversos e preocupantes os impactos das atividades humanas sobre o

meio ambiente, como as alterações climáticas, a devastação das florestas, a

degradação dos solos, o assoreamento dos rios, a poluição hídrica e atmosférica, a

escassez da água.

As secas e as enchentes, como as que têm ocorrido com frequência no Brasil,

causando perdas econômicas e humanas, principalmente entre as populações mais

carentes, fazem parte de uma cadeia de desastres ecológicos que só podem ser

evitados por um processo de mudança de comportamento que envolva os poderes

públicos, os setores produtivos e o conjunto da população.

Atenta a essas questões, a Assembleia Legislativa de Minas, por meio de sua

Comissão de Meio Ambiente, há muito vem mantendo como prioritária a discussão

dos problemas ambientais, promovendo ciclos de debates, fóruns técnicos,

seminários, debates públicos e visitas ao interior do Estado, com a finalidade de

aprimorar as leis e as políticas públicas voltadas para o setor. Um exemplo desse

trabalho é a tramitação na Casa do Projeto de Lei nº 2.771/2008, do Governador do

Estado, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade. A

discussão do tema torna-se especialmente oportuna com a divulgação recente de que

Minas é o Estado brasileiro com maior área de desflorestamento de mata atlântica,

tendo perdido mais de 32.000ha desse bioma entre os anos de 2005 e 2008.

O objetivo do projeto, no qual o Parlamento leva em conta as repercussões para

todos os setores envolvidos, é aprimorar a legislação em vigor, de maneira a garantir
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a sustentabilidade das atividades de base florestal, de compatibilizar o

desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente. Com o mesmo

propósito, uma comissão especial criada pela Casa debateu, durante vários meses, a

utilização do solo e do subsolo das Serras da Calçada e da Moeda, localizadas na

Região Metropolitana de Belo Horizonte, potencialmente propícias à extração mineral

e à atividade ecoturística, ao mesmo tempo em que constituem valioso patrimônio

arqueológico, espeleológico e natural.

O relatório da comissão, depois de ouvidas e analisadas as ponderações de

moradores de condomínios e entidades ambientalistas, de um lado, e de empresas

mineradoras, de outro, foi aprovado no final do mês de maio, com uma série de

recomendações com vistas a conciliar os interesses em pauta, e irá acelerar, com

seus subsídios, a tramitação de três proposições sobre o tema, em estudo na Casa

desde 2007.

Registre-se ainda como ação atual que reflete as preocupações da Assembleia com

o meio ambiente a reativação da Cipe São Francisco e da Cipe Rio Doce, comissões

que reúnem parlamentares de vários Estados com o objetivo de promover estudos

sobre o desenvolvimento sustentável das bacias dos dois mananciais hídricos.

Consideramos também relevantes duas ações do Parlamento na área ambiental

decorrentes do seminário legislativo “Minas de Minas”, que realizamos no ano

passado. A primeira foi a criação, no último mês de dezembro, da Comissão

Permanente de Minas e Energia nesta Casa. A segunda é a Cipe da Mineração,

comissão em fase de formalização, a ser composta por parlamentares de Minas,

Amapá, Ceará, Espírito Santo, Pará, Paraíba e Roraima, destinada a promover

estudos sobre o desenvolvimento da atividade minerária e a preservação ambiental.

Esta solenidade é também oportuna para comemorarmos os resultados concretos e

iniciativas que visam reverter a degradação dos recursos naturais em nosso Estado.

Destacamos, entre eles, a melhora da qualidade das águas do Rio das Velhas, com

retorno de várias espécies de peixes, objeto do projeto estruturador do governo Meta

2010, debatido e aprimorado em audiência pública nesta Casa.

Alegra-nos igualmente prestar homenagem à ambientalista Alice Lorentz de Faria

Godinho, pelo exemplo de toda uma vida dedicada à defesa dos recursos naturais,
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particularmente à recuperação das bacias dos Rios Todos os Santos e Mucuri.

Temos ainda a satisfação de fazer o lançamento do livro da coleção temática da

Assembleia, que contém, de forma objetiva e ordenada, a legislação estadual sobre o

meio ambiente, editada entre os anos de 1954 e 2008. Fruto de minucioso trabalho

de pesquisa, esta obra, de fácil consulta, possibilita a todos os interessados uma

compreensão abrangente das normas relacionadas ao tema.

Reiteramos, por fim, a determinação desta Casa de manter atenção especial aos

assuntos referentes ao meio ambiente, procurando sempre, em parceria com os

demais Poderes e com os segmentos organizados da sociedade, contribuir para que

o Estado continue avançando nas políticas públicas voltadas para o setor. Muito

obrigado.

ATA DA 36ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/6/2009

Presidência dos Deputados José Henrique e Hely Tarqüínio

 Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - Questões de ordem -

Suspensão e reabertura da reunião - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª Fase: Palavras do

Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Votação, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 1.856/2007; aprovação com a Emenda nº 1 - Votação, em 1º turno,

do Projeto de Lei nº 2.985/2009; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Votação,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.248/2009; aprovação - Discussão, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 2.872/2008; aprovação na forma do vencido em 1º turno -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.089/2009; aprovação na forma do

vencido em 1º turno - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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 - Arlen

Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecília

Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Dimas Fabiano -
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Djalma Diniz - Doutor Rinaldo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar -

Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão -

Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres -

Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -

Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 20h10min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

Questões de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, solicitei questão de ordem,

pedindo licença aos ilustres Deputados desta Casa, para fazer um registro

importante. Hoje, a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais completa 234 anos de

existência. Os dois Regimentos de Cavalaria de Minas foram criados no dia 9/6/1775,

e, ao longo de mais de dois séculos, Sr. Presidente, a Polícia Militar de Minas Gerais

vem prestando relevantes serviços à população do Estado. Portanto eu não poderia

deixar de fazer tal registro nesta data tão especial, 9 de junho, quando foi criada a

Polícia Militar. Quero dizer, Sr. Presidente, que nesta Casa há dezenas de

parlamentares que, por diversas vezes, ocuparam esta tribuna para elogiar e

cumprimentar a Polícia Militar pelos seus relevantes serviços prestados. Hoje,

exatamente neste momento, a Polícia Militar, pelo Cel. Renato Vieira de Souza, atual

Comandante-Geral da corporação, está homenageando, na Academia de Polícia,

diversas autoridades civis e militares. Portanto não poderíamos deixar de registrar
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esta data tão especial. Aliás, diria que a Polícia Militar tem participado de toda a

história deste Estado, e a própria história deste Estado se confunde com a história da

Polícia Militar de Minas Gerais. Sr. Presidente, lembro que a Polícia Militar está

presente em 853 Municípios e em mais de 200 Distritos de nosso Estado. Trata-se de

uma instituição que socorre, assiste e defende a população nos seus momentos mais

difíceis. Registro: são 24 horas por dia atendendo ao povo de Minas Gerais. Portanto,

repito, não poderíamos deixar de fazer esse registro especial à Polícia Militar de

Minas Gerais, enviando um recado ao seu Comandante-Geral, Cel. Renato Vieira de

Souza, externando certamente a vontade deste Parlamento de homenagear a Polícia

Militar por duas vezes nesta Casa, a requerimento deste Deputado. Mais uma vez,

parabenizo os homens e as mulheres da Polícia Militar de Minas Gerais, que, durante

234 anos, vem socorrendo e assistindo a população de Minas Gerais. Sr. Presidente,

deixo aqui registrado a nossa questão de ordem. Muito obrigado.

O Deputado Leonardo Moreira - Sr. Presidente, gostaria de apresentar uma questão

de ordem regimental, com base no art. 53 do Regimento Interno da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais e nos incisos VIII, XIV e LV do art. 5º da

Constituição da República, em desfavor de uma publicação que a Mesa aprovou

nesta tarde, uma vez que a Decisão da Mesa lida hoje declara a perda do mandato

da Deputada Maria Lúcia Soares de Mendonça, conforme os seguintes fatos.

Conforme o art. 53 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Minas, que

dispõe sobre a perda do mandato, e com base no art. 5º da Constituição da

República, que dispõe, entre outros, que todos são iguais perante a lei; em seu inciso

VIII, que ninguém será privado de direitos; em seu inciso XIV, que é assegurado a

todos o acesso à informação; e ainda em seu inciso LV, que assegura aos litigantes,

em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e a

ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Considerando ainda que a

Assembleia Legislativa de Minas Gerais fez prevalecer o seu Regimento Interno,

deixando muito claro, nesta minha exposição, que não se trata de uma insurgência

contra uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, mas, sim, de assegurar a ampla

defesa e o contraditório, conforme prevê o Regimento Interno desta Casa e a

Constituição da República, que assim o fez, ofertando-os à Deputada Maria Lúcia
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Soares de Mendonça; que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais fez prevalecer

seu Regimento Interno em face de decisão exarada pelo Tribunal Superior Eleitoral,

que diz que a referida Deputada apresentasse defesa com elementos que pudessem

afastar a prevalência da Justiça Eleitoral. Considerando ainda, Sr. Presidente,

conforme dispõe o art. 53 do nosso Regimento Interno, que a perda do mandato

parlamentar só deverá ser decidida pelo Plenário desta Casa, considerando que o

parecer oferecido pelo nobre Deputado José Henrique, designado relator, que

concluiu pela perda do mandato da referida Deputada, não foi de conhecimento deste

Plenário, requer este Deputado seja imediatamente tornada sem efeito legal a

decisão exarada pela Mesa da Assembleia, a ser publicada no “Minas Gerais” de

amanhã, sob pena de descumprimento do inciso LV do art. 5º da Constituição da

República, que assegura aos litigantes todos os direitos do contraditório e ampla

defesa, uma vez que a referida Deputada Maria Lúcia Mendonça apresentou sua

defesa escrita, Sr. Presidente, ou seja, não foi realizada sua oitiva pessoal para que a

parlamentar abordasse todos os temas e praticasse seu direito de ampla defesa e

contraditório. Requer, ainda, seja ofertada ao Plenário desta Casa, a Decisão da

Mesa para que este Parlamento tenha a certeza de que a referida Deputada não foi

privada de todos os seus mecanismos de defesa. Requer ainda, Sr. Presidente,

sejam suspensos os atos e resultados dessa publicação até que este requerimento

seja enviado à Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, que emitirá parecer

sobre o direito legal da referida Deputada, da ampla defesa e do contraditório terem

sido assegurados ou não. Requer ainda, Sr. Presidente, que a Deputada Maria Lúcia

Soares de Mendonça permaneça no cargo até que transitem em todas as instâncias,

nesta Casa, seus recursos de defesa, conforme o art. 53, VI, que dispõe que os

Deputados perderão o mandato só com sentença transitada em julgado. Requer

ainda, Sr. Presidente, sejam sustados os efeitos dessa publicação, uma vez que o

processo perante o TSE ainda não transitou em julgado e a referida Deputada possui

recursos nesse Tribunal que poderão reconduzi-la a qualquer momento. Finalmente,

Sr. Presidente, requer ainda, sejam suspensos os trabalhos desta Casa Legislativa

até que este Plenário fique ciente do resultado desta questão de ordem e deste

requerimento, com parecer emitido pela Comissão de Constituição e Justiça. Ao final,
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peço deferimento de todos os requerimentos aqui apresentados, Sr. Presidente, sob

pena de estar havendo um afrontamento à Constituição da República, ao Regimento

Interno desta Casa e, acima de tudo, a todos nós, aqui, do Plenário. Era o que tinha a

considerar, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Responderei ao Deputado, pois essa é uma preocupação não só

do Deputado Leonardo Moreira, mas de todos nós, que tivemos a preocupação e o

zelo em atender ao Regimento Interno, à Constituição Mineira, à Constituição Federal

e também em consultar o Regimento Interno da Câmara Federal. Portanto,

obedecemos a todos os prazos. Esta Casa concedeu à ilustre Deputada todos os

prazos para ela apresentar sua defesa. Ela apresentou sua defesa.

Nos termos do inciso V do art. 53 do Regimento Interno desta Casa, perderá o

mandato o Deputado quando assim o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos

na Constituição da República. Nos termos do § 2º desse mesmo artigo, a perda será

declarada pela Mesa da Assembleia, de ofício, ou por provocação de qualquer dos

Deputados ou de Partido representado na Assembleia Legislativa, assegurada ampla

defesa.

Passarei a ler a Decisão da Mesa, para conhecimento do nobre Deputado: (- Lê

Decisão da Mesa, que foi publicada na edição do dia 11/6/2009.).

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, V. Exa. leu o art. 53, que trata

da perda de mandato de Deputado. Conforme foi lido: “Perderá o mandato o

Deputado: V- quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na

Constituição da República”. Mais abaixo, o § 2º estabelece que, nesse caso, a perda

será declarada pela Mesa, de ofício, ou por provocação de qualquer Deputado. A

Mesa declarou de ofício a perda do mandato, na forma do Regimento. O Deputado

Leonardo Moreira levantou aqui uma questão de ordem, trazendo-nos alguns incisos

da Constituição da República. Obviamente, todos sabemos que a Constituição

República está acima de qualquer regimento. Ela estabelece, de maneira muito clara

e textual, que não será condenado a perda de direito aquele que não tiver os seus

processos transitados em julgado. Ora, no caso específico da Deputada Maria Lúcia

Mendonça, ela impetrou um último recurso no TSE, o qual ainda não foi julgado. Se

não me engano, será julgado hoje ou amanhã. A leitura de hoje da declaração da
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perda de mandato da Deputada representa uma perda de direitos que está infringindo

frontalmente a Constituição da República. A minha questão de ordem diz respeito à

necessidade de agirmos com cautela, como se faz no Judiciário quando há o “fumus

boni iuris”, quando há o “periculum in mora”, porque se trata de uma decisão que

depois será irrevogável. Não somos contrários nem ao parecer de V. Exa. nem às

observações trazidas à baila, pelas razões que todos conhecemos. Apenas por

cautela, que se suspenda a publicação, a realizar-se amanhã, da declaração da

perda de mandato da eminente Deputada; que a Mesa se reúna amanhã em caráter

de urgência e estude a questão com a Procuradoria da Assembleia Legislativa, para

concluir se essa decisão é efetivamente acertada e se não há nenhum

descumprimento da Constituição da República. Se chegarmos a essa conclusão,

temos de obedecer ao Regimento e às leis. Mas não podemos nos açodar. No meu

entendimento, afrontamos a Constituição da República. Por isso, acho que devemos

suspender a publicação, amanhã, da declaração da perda de mandato da Deputada

no “Minas Gerais”. Depois que a Mesa se reunir com a Procuradoria e a Consultoria

da Casa e verificar que é o caso de proceder à publicação, que isso seja feito no dia

seguinte. Esse é o meu requerimento.

O Sr. Presidente - Deputado Lafayette de Andrada, de acordo com o art. 257 do

Código Eleitoral, os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo. Não há, pois,

efeito suspensivo mediante a simples interposição de recurso ordinário. Faz-se mister

a propositura de medida cautelar e decisão liminar favorável ao pleito do autor. Com

relação ao art. 5º, LV, do Documento Fundamental, cumpre dizer que, no âmbito da

Assembleia Legislativa, a Deputada teve sua defesa assegurada, e, se houve algum

prejuízo ao contraditório e à ampla defesa na esfera da Justiça Eleitoral, somente ao

Poder Judiciário compete corrigir a irregularidade.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, V. Exa. está lendo um texto do

Código Eleitoral. Estou referindo-me à Constituição da República, que está acima do

Código. Minha indagação diz respeito ao fato de estarmos afrontando a Constituição

da República ou não. Como existe um “periculum in mora”, que não sejamos

açodados, que façamos a reunião a que me referi amanhã pela manhã ou à tarde.

Está havendo essa afronta? Se houver, depois não há volta. Cautela e caldo de
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galinha não fazem mal a ninguém. Ninguém será prejudicado se postergarmos essa

publicação de amanhã. O requerimento propõe esse questionamento: estamos ou

não afrontando a Constituição? Decide-se isso amanhã. Se for julgado que não, no

dia seguinte, publique-se a decisão. Mas que a publicação não seja feita amanhã.

Essa é a questão de ordem que faço, por entender que estaríamos afrontando a

Constituição da República.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, é interessante a observação do

Deputado Leonardo Moreira, que nos remete a uma reflexão constitucional e jurídica.

Não estamos, em momento algum, discordando da decisão do Poder Judiciário. Aliás,

ordem do Poder Judiciário tem de ser cumprida e não, discutida. “Ad cautelam”, está

tramitando hoje, no Tribunal Superior Eleitoral, um recurso que está na mesa da

Deputada Maria Lúcia Mendonça, buscando um entendimento novo, tendo em vista a

decisão tomada monocraticamente e comunicada a esta Casa. É muito importante o

tratamento efetivamente, em primeiro lugar, “ad cautelam”; não estamos aqui “jus

esperniante”. Acatamos a decisão de V. Exa. como relator, mas entendemos

oportuno, em obediência à Constituição, que prevaleça também o sagrado e amplo

direito de defesa da Deputada, que se esgotem todas as instâncias de decisão. Ainda

podemos ter, na noite de hoje ou amanhã, uma decisão relativa ao novo recurso que

já foi impetrado. Acompanhei a Deputada na semana passada, em Brasília. Esse

recurso está pronto para, com certeza, originar uma nova definição jurídica. Então,

“ad cautelam”, deixamos claro que não podemos, neste momento, discutir com base

no pé frio da letra. Sabemos que a perda de um mandato por uma parlamentar é

muito difícil e onerosa, sem dúvida alguma. Então, antes de publicar a decisão a partir

de quinta-feira, 48 horas depois da decisão da Mesa, que pelo menos se esgotem

todas as vias legais. Temos recursos ainda antes do trânsito em julgado, os quais não

temos pela decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Se assim faço, Sr. Presidente, é

por total respeito a V. Exa., pelo respeito e pelo conhecimento da decisão da Mesa,

que nos remete a essa nova discussão. É importante esperarmos, porque temos

ainda um recurso para ser decidido e, consequentemente, não temos decisão com

trânsito em julgado relativa a este caso. Vamos, com certeza, buscar um novo

encaminhamento para esse caso.
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O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, trata-se de uma questão constitucional.

Como Deputados e por grande parte de nós ser também operadora do Direito, seria

interessante que suspendêssemos a sessão por 10 minutos, para que a conversa

pudesse se dar em um nível mais elevado.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 5 minutos. Estão

suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

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

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

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião o Projeto

de Lei nº 2.771/2008, que recebeu substitutivos e emenda na ordinária realizada hoje,

à tarde, e foi devolvido à Comissão de Meio Ambiente, para parecer.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.856/2007, do

Deputado Carlos Mosconi, que autoriza o donatário do imóvel de que trata a Lei nº

6.817, de 5/7/76, a transferi-lo à sua incorporadora, Cooperativa Agropecuária do

Vale do Sapucaí Ltda. - Coopervasp. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto 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 1.856/2007 com a Emenda nº 1. À Comissão de

Fiscalização Financeira.
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Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.985/2009, do Deputado Braulio Braz,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Muriaé os imóveis que

especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na

forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira

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

Justiça. Em 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 2.985/2009 na forma do Substitutivo nº 1. À

Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.248/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Lavras o imóvel que

especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação, o

projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.872/2008, do Deputado Leonardo

Moreira, que altera o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 12.418, de 26/12/96. A

Comissão de Fiscalização Financeira 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 2.872/2008 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão

de Redação.

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 3.089/2009, do Deputado José Henrique, que autoriza o Poder Executivo a

doar ao Município de São José do Divino 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. 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 3.089/2009 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de
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Redação.

Encerramento

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - 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 10, às 14

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

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

3/6/2009

Às 8h15min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Durval Ângelo,

membro da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Ronaldo

Magalhães. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo,

declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a

aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir,

em audiência pública, a situação habitacional no Município de Itabira e as denúncias

de práticas de constrangimento, por parte da Vale do Rio Doce, contra possuidores

de imóveis nas proximidades da sua área de atuação e discutir e votar proposições

da Comissão. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as Sras.

Maria das Graças Carvalho Lima, Secretária de Ação Social de Itabira e

representante do Sr. João Izael Querino Coelho, Prefeito desse Município; e Márcia

Ferreira de Jesus, 2ª-Secretária da Associação dos Moradores do Bairro Drummond,

em Itabira; e os Srs. Mauro Márcio de Alvarenga, Coordenador de Assistência

Jurídica de Itabira; Adilson Gualberto Campos, Presidente da Associação dos

Moradores do Bairro Drummond, nesse Município; Carlos Francisco Benorio Gueiros,

advogado da referida Associação; e Antônio Peixoto de Melo, que são convidados a

tomar assento à mesa. O Presidente, na qualidade de autor do requerimento que deu

origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
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da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2009.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/6/2009

Às 10h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza Cruz,

Rêmolo Aloise e Fábio Avelar (substituindo este ao Deputado Tiago Ulisses, por

indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Estão

presentes, também, os Deputados Adalclever Lopes e Padre João. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, 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 discutir,

em audiência pública, a construção de Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCHs - no

Rio Santo Antônio, em Ferros, e apreciar a matéria constante na pauta. A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Anderson Marques, analista

ambiental da Superintendência da Região Central Metropolitana, representando o

Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, José Carlos

Carvalho; Dorgival da Silva, Superintendente Regional de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável Leste Mineiro - Supram Leste Mineiro; Raimundo

Menezes de Carvalho Filho, Prefeito Municipal de Ferros; Vereador José Hermínio de

Andrade, Coordenador do Codema de Ferros; Tereza Cristina Silveira, Presidente da

ONG Associação de Defesa de Desenvolvimento Ambiental de Ferros - Addaf -; e

Beatriz de Aquino Ribeiro Lisboa, bióloga e analista ambiental do Instituto Chico

Mendes, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a

palavra ao Deputado Padre João, autor do requerimento que deu origem ao debate,

para suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para

que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,

conforme consta nas notas taquigráficas. Após a retirada dos Deputados Rêmolo

Aloise, Adalclever Lopes e Fábio Avelar, a Presidência registra a inexistência de
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quórum para continuação dos trabalhos ordinários da reunião, agradece o

comparecimento dos convidados e dos demais participantes pelos vários subsídios

fornecidos, agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.

Tiago Ulisses, Presidente - Elmiro Nascimento - Ronaldo Magalhães - Célio

Moreira.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 3/6/2009

Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro

Leão, Antônio Júlio, Inácio Franco, Juarez Távora, Lafayette de Andrada e Domingos

Sávio (substituindo o Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do BSD),

membros da supracitada Comissão. Está presente também o Deputado Neider

Moreira. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão,

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. Júlio César de Araújo Nogueira, Secretário Executivo do

Ministério da Integração Nacional; Daniel Alves Natalize, Coordenador de Parcerias

Estaduias do CNPQ; Marx Fernandes dos Santos, Gerente Regional de Negóciois da

Caixa Econômica Federal; Rufino Correia Santos Filho, Diretor do Programa da

Secretaria Especial de Políticas para Mulheres; Guilherme Simões Neves, Prefeito

Municipal de Serro (28/5/2009); Anderson de Vasconcelos Chaves, Superintendente

Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do

Paraíba; e da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão

(29/5/2009). A seguir, comunica que está aberto até o dia 10/6/2009 o prazo para o

recebimento de emendas ao Projeto de Lei nº 3.337/2009. A Presidência acusa o
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recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 2.936/2009 (Deputado Zé Maia), no 2º turno; e

3.316/2009 (Deputado Jayro Lessa), no 1º turno. O Deputado Domingos Sávio 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 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.297/2007 (relator:

Deputado Antônio Júlio); 2.872/2008 e 3.188/2009 (relator: Deputado Lafayette de

Andrada); 3.008/2009 (relator: Deputado Inácio Franco); e 3.089/2009 (relator:

Deputado Juarez Távora), todos na forma do vencido no 1º turno; 2.243/2008 (relator:

Deputado Lafayette de Andrada); 3.057/2009 (relator: Deputado Antônio Júlio) e

3.226/2009 (relator: Deputado Inácio Franco). O parecer 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 (relator: Deputado Zé Maia), tem a discussão

adiada, atendendo-se a requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, aprovado

pela Comissão. O parecer sobre o Projeto de Lei nº 2.987/2009, no 1º turno, deixa de

ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado

Lafayette de Andrada. O Projeto de Lei nº 3.316/2009 é retirado da pauta por

determinação do Presidente da Comissão por não cumprir pressupostos regimentais.

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a

votação, é aprovado o Requerimento nº 3.910/2009. Os Deputados Inácio Franco e

Neider Moreira se retiram 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 Adelmo Carneiro Leão e Lafayette de Andrada em que solicitam sejam

realizadas reuniões de audiência pública para debater, respectivamente, os Projetos

de Lei nºs 2.936/2008 e 2.987/2009. 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, 10 de junho de 2009.
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Jayro Lessa, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Júlio - Inácio Franco -

Juarez Távora - Lafayette de Andrada.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

3/6/2009

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões 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, a qual é dada por

aprovada, e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir,

em audiência pública, as denúncias descritas pelo Vereador do Município de Raul

Soares, Ramiro Andrade Grossi, à Comissão, sobre supostas práticas delituosas

executadas pelo Detetive da Polícia Civil Edeilson Carlos Araújo. A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Altivo de Souza Melo, Vice-

Prefeito Municipal de Raul Soares, representando Vicente de Paula Barbosa, Prefeito

Municipal de Raul Soares; Eimard Rodrigues Ribeiro, Vereador do Município de Raul

Soares e Presidente da Câmara Municipal; Ramiro Andrade Grossi, Vereador do

Município de Raul Soares; Walter do Rosário Souza Felisberto, Chefe do 12º

Departamento de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; João Xingó de Oliveira,

Delegado Regional da 36ª DRPC em Caratinga; João Lopes de Sá Neto, Delegado

da Comarca de Raul Soares; Emerson Henrique do Prado Martins, Promotor de

Justiça da Comarca de Raul Soares; Carlos Magno Fernandes Grossi; Helbert

Alexandre do Carmo, Delegado Adjunto, representando Geraldo de Morais Júnior,

Corregedor-Geral da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, que são convidados a

tomar assento à mesa. A Presidência, na qualidade de autor do requerimento que

deu origem ao debate, passa a tecer suas considerações iniciais; logo após, passa a

palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 9 de junho de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Braulio Braz - Sebastião Costa.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 3/6/2009

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília Ferramenta

e os Deputados Paulo Guedes, Ademir Lucas e Wander Borges, membros da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Carlos Gomes. Havendo

número regimental, a Presidente, Deputada Cecília Ferramenta, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ademir Lucas,

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

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

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e discutir e votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

cartão da Sra. Ana Luiza Nabuco Palhano, Secretária Adjunta de Planejamento da

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e ofício da Sra. Vera Lúcia Guardieiro, Prefeita

de Conquista, publicados no “Diário do Legislativo”, de 28/5/2009. A Presidente acusa

o recebimento do Projeto de Lei nº 1.723/2007, no 2º turno, do qual avocou a si a

relatoria. 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 3.292/2009

(relatora: Deputada Cecília Ferramenta), que recebeu parecer por sua aprovação.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

3.896, 3.900, 3.901, 3.902, 3.903, 3.904, 3.919, 3.935, 3.936 e 3.937/2009. 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 com a finalidade de discutir a regulamentação da Lei

Federal nº 11.288, de 24/12/2008; Paulo Guedes em que solicita seja realizada

audiência pública no Município de Salinas para debater a aplicação dos recursos

financeiros repassados ao Município pelos governos estadual e federal no período de
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2005 a 2008; Wander Borges e Ademir Lucas em que solicitam seja realizada

audiência pública com a finalidade de debater a instalação de terminais

metropolitanos 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, 10 de junho de 2009.

Cecília Ferramenta, Presidente - Carlos Gomes - Wander Borges.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.009/2009

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Associação Amar e Renascer – Aamar –, com sede no Município

de Itamarandiba.

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 3.009/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Amar e Renascer, com sede no Município de Itamarandiba, que tem como finalidade

apoiar pessoas viciadas na ingestão de bebidas alcoólicas ou drogas ilícitas.

Na consecução de sua finalidade, oferece apoio psicológico e social aos

toxicômanos, alcoólatras e seus familiares, por meio de trabalhos em grupo, palestras

e atividades similares; busca a conscientização da sociedade sobre os danos

causados por substâncias tóxicas e pelo álcool, por meio de movimentos esportivos,

culturais e educacionais; promove o crescimento individual, tendo em vista melhorar o

estilo de vida das pessoas em tratamento, unindo terapeutas e a comunidade

interessada em ajuda mútua.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e
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Justiça, tem como finalidade alterar o art. 1º para corrigir o nome da entidade, de

acordo com a forma consignada no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.009/2009,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 15 de junho de 2009.

Fahim Sawan, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.557/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Deputada Gláucia Brandão, o Projeto de Lei nº 2.557/2008 dispõe

sobre a obrigatoriedade de os terminais rodoviários manterem cadeiras de rodas à

disposição de pessoas portadoras de deficiência ou circunstancialmente necessitadas

do uso desse equipamento e dá outras providências.

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. Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão do Trabalho,

da Previdência e da Ação Social, que, em sua análise do mérito, opinou pela

aprovação da matéria com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em comento tem como propósito obrigar os terminais rodoviários a

pôr à disposição, gratuitamente, cadeiras de rodas para as pessoas que necessitam

desse equipamento.

Segundo o autor, a finalidade da proposição é facilitar o embarque e desembarque

de pessoas com dificuldades de locomoção no trajeto até o ônibus ou entre este e o

veículo que os transportará. O autor ressalta ainda que esse equipamento não tem

custo elevado.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça alega que a Constituição da
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República, em seu art. 227, II, e a Estadual, em seu art. 224, consignam dispositivos

voltados para a proteção do portador de deficiência, o que legitima a elaboração da

proposição. Mas a Comissão apresentou a Emenda nº 1 por entender ser necessária

a supressão do comando constante no “caput” do art. 2º, segundo o qual o custo da

implantação da lei ficaria a cargo das empresas concessionárias de terminais

rodoviários.

A Comissão do Trabalho corroborou o parecer da Comissão de Justiça e destacou

a relevância do mérito do projeto, pois tornar disponíveis cadeiras de rodas às

pessoas com necessidades especiais irá proporcionar-lhes mais autonomia e

independência, tendo em vista as peculiaridades a que estão sujeitas.

No que respeita a esta Comissão analisar, informamos que a medida legislativa que

se pretende instituir pela proposição em exame já se encontra prevista na Lei nº

11.666, de 1994. Essa lei, que trata de edifícios de uso público, conceito que inclui os

terminais rodoviários, no art. 3º, § 4º, obriga a disponibilização gratuita de cadeiras de

rodas aos deficientes e idosos. Adicionalmente, o art. 3º, § 5º, determina que seja

aplicada multa diária no valor de até 2.000 Ufemgs caso a norma não seja cumprida.

Além do mais, a fórmula de cálculo do quantitativo de cadeiras de rodas que deverão

ser disponibilizadas, definida no parágrafo único do art. 1º da proposição em análise,

e as características técnicas das cadeiras de rodas, definidas no § 1º do art. 3º, são

assuntos a serem normatizados por regulamento.

Porém, ressaltamos que o § 4º do art. 3º da Lei nº 11.666, de 1994, além de não

considerar as pessoas que necessitam temporariamente da cadeira de rodas, utiliza

um comando vago ao dizer que é “obrigatória a indicação do local de sua retirada”.

Na prática, a comunicação do local em que se podem retirar as cadeiras de rodas não

é eficaz, pois normalmente apenas alguns funcionários do terminal rodoviário sabem

que esses equipamentos estão disponíveis e onde se encontram. Já o art. 3º do

projeto define como será realizada essa comunicação, por meio da afixação de

placas e cartazes em lugares visíveis. Assim, fica evidente a necessidade de se

alterar a lei vigente para que atenda às necessidades dos interessados.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, o projeto não gera despesas para o

cofre público estadual e não tem impactos na Lei Orçamentária, pois todos os
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terminais rodoviários nas cidades mineiras são particulares ou administrados pelos

Municípios. Além do mais, o custo da cadeira de rodas imposto pelo projeto é

irrelevante se comparado com o benefício que traz para a sociedade.

Assim, apresentamos o Substitutivo nº 1, que altera a Lei nº 11.666, de 1994, que já

regula a matéria de que trata a proposição.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.557/2008, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos.

Com a aprovação do Substitutivo nº 1, fica prejudicada a Emenda nº 1 apresentada

pela Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dá nova redação ao § 4º do art. 3º da Lei nº 11.666, de 1994, que estabelece

normas para facilitar o acesso dos portadores de deficiência física aos edifícios de

uso público, de acordo com o estabelecido no art. 227 da Constituição Federal e no

art. 224, § 1º, I, da Constituição Estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O § 4º do art. 3º da Lei nº 11.666, de 1994, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 3º - (...)

§ 4º - Será mantida, para uso gratuito do portador de deficiência, do idoso e de

quem dela necessitar, cadeira de rodas ou outro veículo que lhes possibilite a

locomoção, sendo obrigatória a indicação do local de sua retirada por meio de fixação

de placas ou cartazes em locais visíveis nas entradas dos edifícios de que trata esta

lei.”.

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

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Inácio Franco, relator - Lafayette de Andrada - Juarez

Távora - Adelmo Carneiro Leão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.966/2009

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório
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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.

Publicada em 5/2/2009, a proposição foi analisada preliminarmente pela Comissão

de Constituição e Justiça, que concluiu por sua constitucionalidade, legalidade e

juridicidade. Cumpre, agora, a esta Comissão, analisar o mérito do projeto, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise pretende enquadrar na categoria de manejo Monumento

Natural a Área de Proteção Especial da Região da Gruta Rei do Mato, localizada no

Município de Sete Lagoas, visando à sua adequação aos termos da Lei Federal nº

9.985, de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da

Natureza - Snuc -, e à sua regulamentação.

Entre outras definições, a lei do Snuc instituiu as categorias de manejo das

unidades de conservação que compõem o sistema, além de determinar que as áreas

protegidas criadas com base em legislações anteriores e que não pertencessem a

nenhuma de suas categorias deveriam ser reavaliadas para se adaptarem aos

moldes dessa lei. Nessa situação se encontram as Áreas de Proteção Especial,

criadas pelo governo estadual visando à proteção de mananciais ou do patrimônio

natural e arqueológico, como ocorreu com a região da Gruta Rei do Mato, em 1984.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça analisou documentos

recebidos do Instituto Estadual de Florestas - IEF -, avaliando que o enquadramento

da referida área em uma categoria prevista pelo Snuc imprimirá maior rigor na

proteção dos bens ambientais e culturais da Gruta Rei do Mato e de seu entorno,

concluindo pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da proposição.

Conforme indicam esses documentos, denominados “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 “Relatório de Vistoria: Adequação da Área de Proteção

Especial Gruta Rei do Mato ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação

(enquadramento)”, a região apresenta a característica de sítio natural singular, de

notável beleza cênica, o que justificaria seu enquadramento na categoria de manejo
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Monumento Natural.

Essa caracterização se deve ao fato de ali estar localizado um importante maciço

calcário, parte da unidade geológica denominada Supergrupo Bambuí, presente na

Bacia do Rio das Velhas, onde se desenvolveu notável relevo cárstico, marcado pelas

feições monumentais de seus paredões, torres, verrugas, lapiás, dolinas, uvalas,

entre outras. A região da Gruta Rei do Mato apresenta ainda cobertura vegetal de

transição peculiar às encostas e vales calcários e à região central do Estado, além de

fauna marcada por pássaros, roedores, morcegos e seres de vida exclusivamente

subterrânea.

Esse patrimônio, contudo, se vê lesado por séculos de influência humana,

principalmente a ocorrida após o século XVII, com a exploração das lavras de ouro e

diamante, as atividades agrícolas e industriais e a constituição das cidades. Mais

recentemente, mesmo após a criação da área de proteção especial na região, a gruta

sofreu significativos impactos antrópicos, a exemplo da disseminação de espécies

exóticas de gramíneas no entorno da cavidade, das pichações sobre formações

rochosas e painéis de pinturas rupestres, da pavimentação e construção de

passarelas que impedem o escoamento natural da água, da extração irregular de

terra no interior da área protegida, entre outros.

Assim, entendemos que o enquadramento da área na categoria Monumento

Natural, aliado à administração da área pelo IEF, em cooperação com o Município de

Sete Lagoas, com organizações não governamentais e com outras instituições,

conforme dispõe o projeto em tela, deverá implicar um controle mais rígido na

proteção de um patrimônio natural e arqueológico tão singular, mitigando os impactos

verificados e evitando novas ocorrências danosas.

Cabe destacar, a título de registro, o recebimento de correspondência pelo relator,

oriunda do Ministério Público de Minas Gerais, a qual dá conta de que a autorização

legal que se pretende conceder ao IEF para desapropriação da área em análise recai

sobre propriedade já desapropriada pelo Município de Sete Lagoas. Entretanto, em

consulta formulada ao setor jurídico desta Casa, foi-nos informado que não há óbice

legal em haver desapropriação, pelo Estado, de área pertencente a Município.

Desse modo, entendemos não haver empecilho para a aprovação do projeto na
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forma proposta.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.966/2009 no 1º

turno, na forma proposta.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2009.

Fábio Avelar, Presidente e relator - Sávio Souza Cruz - Maria Tereza Lara.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 17 DE JUNHO DE 2009

ATAS

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/6/2009

Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar,

Sávio Souza Cruz, Almir Paraca e Gil Pereira, 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 Almir Paraca,

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

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

reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a deliberar sobre

proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Fábio

Avelar e Domingos Sávio em que solicitam seja realizada visita desta Comissão ao

Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com a

presença dos Prefeitos e dos Presidentes das Câmaras Municipais de Passa-Tempo,

Carmópolis de Minas e Oliveira, para tratarem da recuperação da Lagoa Grande, e

Gil Pereira em que solicita sejam convidados o Ministro do Meio Ambiente e o

Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para se

manifestarem sobre a temática ambiental relacionada com a atividade

agrossilvipastoril. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 16 de junho de 2009.

Fábio Avelar, Presidente.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/6/2009

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Vanderlei
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‘Miranda, Carlos Gomes (substituindo o Deputado Durval Ângelo, por indicação da

Liderança do PT) e Braulio Braz (por indicação da Liderança do BSD), membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Vanderlei Miranda, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Braulio Braz, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e

discutir e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência: ofício do Sr. Wilson Rodrigues Araújo, solicitando que a Comissão

tome providências em relação às denúncias feitas por ele sobre supostas práticas de

assédio moral por parte de superiores hierárquicos da Polícia Militar. Passa-se à 2ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é

aprovado o Projeto de Lei nº 3.311/2009 (relator: Deputado Vanderlei Miranda), em

turno único, que recebeu parecer por sua aprovação. Submetido a discussão e

votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.927/2008.

Registra-se a presença do Deputado Ruy Muniz. 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 Weliton

Prado em que solicita seja formulado voto de congratulações com a Igreja Evangélica

Assembleia de Deus Missões de Uberlândia, em comemoração dos 70 anos de

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de junho de 2009.

Durval Ângelo, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

REQUERIMENTOS

Nº 4.020/2009, dos Deputados Adalclever Lopes, Antônio Carlos Arantes, Antônio

Júlio, Célio Moreira, Délio Malheiros, Fábio Avelar, Getúlio Neiva e Gilberto Abramo,
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da Deputada Gláucia Brandão e dos Deputados Irani Barbosa, Juarez Távora,

Lafayette de Andrada, Mauri Torres, Rêmolo Aloise, Sargento Rodrigues e Tenente

Lúcio, em que solicitam a indicação do Sr. Alexandre Bossi Queiroz como candidato

ao cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas.

Nº 4.021/2009, dos Deputados Adalclever Lopes, Antônio Júlio, Arlen Santiago,

Célio Moreira, Delvito Alves, Dimas Fabiano, Dinis Pinheiro, Domingos Sávio, Getúlio

Neiva, Hely Tarqüínio, Irani Barbosa, Jayro Lessa, José Henrique, Juarez Távora e

Lafayette de Andrada, da Deputada Maria Lúcia Mendonça e dos Deputados Mauri

Torres, Rêmolo Aloise, Sebastião Costa, Vanderlei Jangrossi e Zezé Perrella, em que

solicitam a indicação do Deputado Dalmo Ribeiro Silva como candidato ao cargo de

Conselheiro do Tribunal de Contas.

Nº 4.022/2009, dos Deputados Ademir Lucas e Alencar da Silveira Jr., da Deputada

Ana Maria Resende, dos Deputados Braulio Braz, Carlos Mosconi, Carlos Pimenta,

Chico Uejo, Dalmo Ribeiro Silva, Djalma Diniz, Elmiro Nascimento, Fahim Sawan, Gil

Pereira, Inácio Franco, Ivair Nogueira, Leonardo Moreira, Luiz Humberto Carneiro,

Rômulo Veneroso e Ronaldo Magalhães, da Deputada Rosângela Reis e dos

Deputados Ruy Muniz, Sávio Souza Cruz, Tiago Ulisses, Vanderlei Jangrossi e

Vanderlei Miranda, em que solicitam a indicação do Deputado Irani Barbosa como

candidato ao cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas.

Nº 4.023/2009, dos Deputados Adelmo Carneiro Leão, Ademir Lucas, Alencar da

Silveira Jr. e Almir Paraca, da Deputada Ana Maria Resende, dos Deputados André

Quintão, Antônio Carlos Arantes, Arlen Santiago, Braulio Braz, Carlin Moura, Carlos

Gomes, Carlos Mosconi e Carlos Pimenta, da Deputada Cecília Ferramenta, dos

Deputados Chico Uejo, Dalmo Ribeiro Silva, Deiró Marra, Délio Malheiros, Delvito

Alves, Dimas Fabiano, Dinis Pinheiro, Djalma Diniz, Domingos Sávio, Doutor Rinaldo,

Durval Ângelo, Elmiro Nascimento, Fahim Sawan e Gil Pereira, da Deputada Gláucia

Brandão, dos Deputados Hely Tarqüínio, Inácio Franco, Ivair Nogueira, Jayro Lessa,

José Henrique, Leonardo Moreira e Luiz Humberto Carneiro, das Deputadas Maria

Lúcia Mendonça e Maria Tereza Lara, dos Deputados Padre João, Paulo Guedes,

Pinduca Ferreira, Rômulo Veneroso e Ronaldo Magalhães, da Deputada Rosângela

Reis e dos Deputados Ruy Muniz, Sargento Rodrigues, Sávio Souza Cruz, Sebastião
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Costa, Sebastião Helvécio, Tenente Lúcio, Tiago Ulisses, Vanderlei Miranda, Walter

Tosta, Weliton Prado e Zezé Perrella, em que solicitam a indicação do Deputado

Sebastião Helvécio como candidato ao cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas.

(- Publicados, vão os requerimentos à Mesa da Assembleia para os fins do parágrafo

único do art. 236 do Regimento Interno.)

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.333/2009

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Ruy Muniz, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado

de Januária, com sede nesse Município.

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

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou, cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.333/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Proteção e Assistência ao Condenado de Januária, entidade sem fins lucrativos,

que tem por escopo auxiliar os Poderes Judiciário e Executivo nas tarefas ligadas à

readaptação dos sentenciados e presidiários, além de atuar como parceira da Justiça

na execução da pena.

Com esse intuito, presta assistência aos sentenciados e seus familiares nas áreas

de educação, saúde, profissionalização, recreação e reintegração social.

Por seu trabalho de significativa importância, acreditamos ser a instituição

merecedora do título de utilidade pública.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem por fim corrigir o nome da entidade, adequando-o à forma

consubstanciada no art. 1º do seu estatuto.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.333/2009,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e
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Justiça.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2009.

Rômulo Veneroso, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.396/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, a proposição em epígrafe tem por

objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Delfim Moreira os imóveis

que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/5/2008 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 5/6/2008, o relator solicitou fosse o projeto baixado em diligência à Secretária

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

alienações pretendidas.

De posse da resposta, passamos à análise da proposição.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 2.396/2008 de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Delfim Moreira três imóveis situados nesse Município e registrados no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itajubá, sendo um terreno com área

de 2.000m², situado no Bairro Ponte de Zinco, registrado sob o nº 9.901, a fls. 175 do

Livro 3-G; um terreno com área de 2.000m², situado no Bairro Bicas de Cima,

registrado sob o nº 10.307, a fls. 247 do Livro 3-G; e um terreno com área de

10.000m², situado no lugar denominado Salto, registrado sob o nº 18.290, a fls. 86 do

Livro 3-M.

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

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

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

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

subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.
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O parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que as referidas áreas serão

destinadas ao funcionamento de projetos sociais, beneficiando a população com

atendimento, especialmente, na área da saúde.

Mesmo sendo os imóveis transferidos a outro ente da Federação, o respectivo

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

projeto em questão, que estabelece o retorno dos bens ao patrimônio do doador se,

no termo avençado, não lhes tiver sido dada a destinação prevista.

Ressalte-se que a administração de Delfim Moreira solicita a transferência de

domínio dos referidos imóveis, tendo em vista que estão ociosos e serão destinados

ao funcionamento dos Programas Saúde da Família e Saúde Bucal, bem como

utilizados para reuniões com a comunidade local.

Por seu turno, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da Nota

Técnica nº 355/2009, posicionou-se favoravelmente à pretensão do projeto de lei em

análise, uma vez que a Secretaria de Estado da Educação, órgão ao qual os imóveis

encontram-se vinculados, concorda com a transferência, e inexistem projetos

estaduais para sua utilização. Indica, no entanto, a necessidade de alteração do

número de registro do imóvel descrito no inciso II do art. 1º do projeto de lei.

Em decorrência disso, apresentamos a Emenda nº 1 no final deste parecer, com o

objetivo de corrigir dado cadastral do imóvel indicado.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.396/2008 com a Emenda nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1

Substitua-se, no inciso II do art. 1º, a expressão “10.307” por “10.317”.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2009.

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

Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.351/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe tem por
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objetivo reconhecer o relevante interesse coletivo, a importância social de suas obras

e a utilidade pública das unidades da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

- Apae - localizadas no Estado.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/5/2009 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 3.351/2009 tem por finalidade reconhecer o relevante interesse

coletivo, a importância social de suas obras e a utilidade pública das unidades da

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae - localizadas no Estado, que

se dedicam à assistência social no que se diz respeito à melhoria da qualidade de

vida da pessoa portadora de deficiência e à conscientização da sociedade sobre seus

problemas e aspirações.

Ressalta ainda que a declaração de utilidade pública de cada unidade autônoma da

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, dotada de personalidade jurídica

própria, se fará por lei específica, na forma da Lei nº 12.972, de 27/7/1998.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão enumeradas no art. 22 da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

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

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

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

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

da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, o reconhecimento da relevância social de

entidade privada não constitui assunto de competência privativa da União ou do

Município, podendo ser objeto de disciplinamento jurídico por parte do Estado

membro.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
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do Projeto de Lei n° 3.351/2009.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2009.

Chico Uejo, Presidente e relator - Delvito Alves - Padre João - Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.352/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 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 da Sociedade São Vicente de Paulo – SSPV –

localizadas em Minas Gerais.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/5/2009 e, a seguir,

encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.352/2009 tem por finalidade reconhecer o relevante interesse

coletivo, a importância social de suas obras e a utilidade pública das unidades da

Sociedade São Vicente de Paulo – SSPV – localizadas em Minas Gerais, dedicadas à

assistência dos desvalidos.

Ressalta ainda que a declaração de utilidade pública de cada unidade autônoma da

Sociedade São Vicente de Paulo, dotada de personalidade jurídica própria, se fará

por lei específica, na forma da Lei nº 12.972, de 27/7/1998.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão elencadas no art. 22 da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

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

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

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

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

da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, o reconhecimento da importância de entidade
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privada não constitui assunto de competência privativa da União ou do Município,

podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 3.352/2009.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2009.

Chico Uejo, Presidente e relator - Delvito Alves - Padre João - Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 964/2007

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

A proposição em epígrafe, do Deputado Délio Malheiros, “obriga as instituições

financeiras a advertir os usuários de seus serviços sobre fraudes“.

A matéria foi aprovada em 1º turno, com a Emenda nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça.

Compete agora a esta Comissão, nos termos do Regimento Interno, emitir parecer

sobre o mérito da proposta e elaborar a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação

A proposta em epígrafe tem como finalidade obrigar as instituições financeiras a

alertar os seus clientes sobre as fraudes mais frequentes relacionadas ao uso dos

serviços que prestam.

Para que o intento se realize, o art. 2º da proposição dispõe que a instituição

financeira deverá, de forma alternada, apresentar informação em destaque junto às

instruções de uso de seus serviços, disponibilizar informação em sua página na

internet ou encaminhar correspondência à residência do cliente.

O art. 3º, para garantir a eficácia dos comandos normativos, sujeita os infratores do

disposto na lei às sanções previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11/9/90, que é o

Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

É válido lembrar o que diz o autor da matéria na justificação do projeto. Ele mostra

que diariamente há notícias de fraudes envolvendo talões de cheques e cartões de

crédito e que golpes desse tipo se tornam cada vez mais sofisticados. Conclui, então,

que os clientes das instituições bancárias precisam conhecer os tipos de fraude
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ocorrentes, o que pode, efetivamente, dificultar as ações dos criminosos.

Além de melhorar a qualidade da informação prestada ao consumidor, a proposta

também favorece as próprias instituições financeiras, que tendem a ganhar com a

medida, pois há sempre o risco de serem elas civilmente responsabilizadas por

prejuízo causado a cliente. Se tais instituições guardam bens ou recursos alheios,

cabe a elas vigiar esse patrimônio, que assegura seu lucro e sua existência.

Do ponto de vista formal, mostrou a Comissão de Constituição e Justiça que o

Estado tem competência para legislar sobre a matéria. Segundo determina o inciso V

do art. 24 da Constituição da República, compete à União, aos Estados e ao Distrito

Federal legislar concorrentemente sobre produção e consumo. Asseverou a citada

Comissão que, no plano da legislação concorrente, “o Estado fixa normas

suplementares da legislação federal, caso típico do conteúdo normativo em exame,

uma vez que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor não prescreve

obrigação dessa natureza”. Ademais, não se detectou, no caso em tela, vício de

iniciativa, à luz do disposto no art. 66 da Constituição do Estado.

A Emenda nº 1, à qual damos adesão irrestrita, ampliou o objeto da proposta, de

modo que também sejam os consumidores informados sobre cuidados a serem

tomados para a prevenção das fraudes.

Conclusão

Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 964/2007 em 2º

turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2009.

Adalclever Lopes, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Délio Malheiros.

PROJETO DE LEI Nº 964/2007

(Redação do Vencido)

Obriga as instituições financeiras a advertir os usuários de seus serviços sobre

fraudes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam as instituições financeiras localizadas no Estado obrigadas a

informar os consumidores sobre as fraudes mais frequentes no uso de seus serviços,

bem como sobre os cuidados para sua prevenção.
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Art. 2º – Para os fins estabelecidos no art. 1º, a instituição financeira deverá:

I – apresentar informação em destaque junto às instruções de uso de seus serviços;

ou

II – disponibilizar informação em sua página na internet; ou

III – encaminhar correspondência à residência do cliente.

Art. 3º – Os infratores desta lei ficam sujeitos às sanções previstas na Lei Federal nº

8.078, de 11 de setembro de 1990.

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.177 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.177/2008, de autoria do Gover nador do Estado, que dispõe

sobre a criação do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial e dá outras

providências, foi aprovado no 2° turno, com as Emen das n°s 1 e 2 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° 2.177/2008

Cria o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica criado o Conselho Estadual de Promoç ão da Igualdade Racial -

Conepir -, órgão colegiado de caráter consultivo, deliberativo e propositivo, integrante

da estrutura orgânica da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese.

Parágrafo único - O Conepir tem por finalidade propor políticas que promovam a

igualdade racial no que concerne aos segmentos étnicos minoritários do Estado, com

ênfase na população negra, indígena e cigana, para combater a discriminação racial,

reduzir as desigualdades sociais, econômicas, financeiras, políticas e culturais e

ampliar o processo de participação social.
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Art. 2° – Compete ao Conepir:

I - formular critérios e parâmetros para a implementação de políticas que

assegurem o acesso à terra, à habitação, à saúde, à educação, ao esporte, ao lazer,

à profissionalização e à assistência social aos negros e a outros segmentos étnicos

da população do Estado;

II - propor estratégias de avaliação, acompanhamento e fiscalização, bem como

participar do processo deliberativo de diretrizes das políticas de promoção da

igualdade racial, fomentando a inclusão da dimensão racial nas políticas públicas

desenvolvidas em âmbito estadual;

III - realizar estudos, debates e pesquisas sobre a situação da população negra,

indígena e cigana e de outros segmentos étnicos da população do Estado;

IV - zelar pela diversidade cultural da população mineira, especialmente pela

preservação da memória e das tradições africanas e afro-brasileiras, indígenas,

ciganas e dos quilombolas, constitutivas da formação histórica e social do povo

mineiro;

V - acompanhar e propor medidas de proteção a direitos violados ou ameaçados de

violação por discriminação racial e demais formas de intolerância;

VI - propor, em parceria com organismos governamentais e não governamentais,

nacionais e internacionais, a identificação de sistemas de indicadores, com o objetivo

de estabelecer metas e procedimentos, com base nesses índices, para monitorar a

aplicação das atividades relacionadas com a promoção da igualdade racial no

Estado;

VII - definir suas diretrizes e programas de ação, em consonância com os objetivos

governamentais pactuados no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -,

no Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - e na Lei das Diretrizes

Orçamentárias - LDO;

VIII - elaborar seu regimento interno e estatuto eleitoral e decidir sobre as

alterações propostas por seus membros.

Parágrafo único - É facultado ao Conepir propor a realização de seminários ou

encontros regionais, sobre temas constitutivos de sua agenda, com organismos

nacionais e internacionais, públicos e privados.
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Art. 3° – O Conepir poderá organizar-se em câmaras setoriais, cada qual incumbida

de executar as competências descritas no art. 2° no  que diz respeito ao segmento

social sob sua responsabilidade.

Art. 4° – A política de promoção da igualdade racia l, a ser elaborada pelo Conepir,

em consonância com os programas do governo do Estado, será efetivada por meio

de:

I - programas e serviços sociais básicos de educação, saúde, esporte, cultura,

lazer, capacitação profissional e outros que assegurem a plena inserção

socioeconômica dos cidadãos excluídos por razões étnicas, com ênfase nas

comunidades negra, indígena e cigana;

II - programas de assistência social em caráter supletivo aos previstos no inciso I,

para aqueles que dela necessitarem;

III - programas de ações afirmativas.

Art. 5° – O Conepir, com composição paritária entre  o poder público e a sociedade

civil, é integrado por vinte e dois membros e seus respectivos suplentes, designados

pelo Governador, dos quais:

I - onze são representantes dos seguintes órgãos governamentais:

a) Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

b) Secretaria de Estado de Cultura;

c) Secretaria de Estado de Defesa Social;

d) Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana;

e) Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social;

f) Secretaria de Estado de Educação;

g) Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude;

h) Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;

i) Secretaria de Estado de Saúde;

j) Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais;

k) Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;

II - onze são representantes de entidades da sociedade civil organizada, inclusive

de negros, ciganos e índios, com atuação estadual ou regional, a serem eleitos por

processo eleitoral regulamentado em decreto.
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§ 1° - As entidades a que se refere o inciso II des te artigo deverão ter

representação regional em pelo menos três Municípios e, no mínimo, dois anos de

existência.

§ 2° - O mandato dos representantes da sociedade ci vil pertence às entidades a

que estejam vinculados, ficando extinto na hipótese de o representante se desligar da

entidade.

§ 3° - O Ministério Público do Estado participará d as reuniões do Conepir como

convidado, em caráter permanente, sem direito a voto.

§ 4° - As secretarias de Estado sem representação n o Conepir poderão participar,

como convidadas, em reuniões que tratem de temas relacionados com sua área de

atuação.

§ 5° - Os conselheiros terão mandato de três anos, admitindo-se uma única

recondução.

§ 6° - O exercício da função de conselheiro é consi derado de interesse público

relevante e não será remunerado a qualquer título.

Art. 6° – A eleição da Mesa Diretora do Conepir, co mposta pelo Presidente, pelo

Vice-Presidente e pelo Secretário-Geral, será realizada entre seus membros, para

mandatos com duração de um ano, admitindo-se uma recondução, observado o

prazo limite do mandato do conselheiro.

Parágrafo único - O mandato dos membros da Mesa Diretora será exercido com

alternância entre representantes da sociedade civil e representantes governamentais,

conforme dispuser o regimento interno e o estatuto eleitoral do Conepir.

Art. 7° – O regimento interno do Conepir disciplina rá sua organização, seu

funcionamento e as competências do Presidente, do Vice-Presidente e do Secretário-

Geral e será elaborado pelos membros do Conselho no prazo de noventa dias contados

da posse da primeira Mesa Diretora.

Parágrafo único - A aprovação e eventuais alterações do regimento interno do

Conepir serão formalizadas por deliberação, na forma da lei.

Art. 8° – A Sedese prestará assessoramento e apoio técnico ao Conepir.

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

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.
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Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.354 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.354/2008, de autoria do Deput ado Gilberto Abramo, que

institui o Banco do Livro nas Bibliotecas Públicas do Estado, 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° 2.354/2008

Institui o certificado Amigo do Livro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica instituído o certificado Amigo do Li vro, a ser concedido, anualmente,

às pessoas que efetuarem doações para bibliotecas públicas e comunitárias, nos

termos de regulamento.

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

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.561 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.561/2008, de autoria do Deput ado Agostinho Patrús Filho, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Desterro de Entre Rios o imóvel

que especifica, 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° 2.561/2008



____________________________________________________________________________
602

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. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Desterro de

Entre Rios 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,

naquele Município, registrado sob o n° 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” destina-se à construção de

escola municipal e quadra poliesportiva.

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, 10 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.577 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.577/2008, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a permutar o imóvel que especifica no Município de Fama, 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° 2.577/2008

Autoriza o Poder Executivo a permutar com o Município de Fama o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a permu tar imóvel com área de 750m²
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(setecentos e cinquenta metros quadrados), situado na Rua São Miguel, s/n°, no

Município de Fama, registrado sob o n° 9.069, a fls . 263 do Livro 3-J, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Paraguaçu, por imóvel de propriedade do

Município de Fama, com área de 686m² (seiscentos e oitenta e seis metros

quadrados), situado na Av. Capitão Pedro Pinto Fernandes, n° 173, no mesmo

Município, registrado sob o n° 12.786, a fls. 62 do  Livro 3-N, no Cartório de Registro

de Imóveis da Comarca de Paraguaçu.

Art. 2° – A permuta a que se refere o art. 1° será realizada sem torna para as

partes.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.592 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.592/2008, de autoria do Deput ado Carlos Mosconi, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Arceburgo 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° 2.592/2008

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Arceburgo 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 Arceburgo

imóvel com área de 148.191m² (cento e quarenta e oito mil cento e noventa e um

metros quadrados), situado naquele Município, registrado sob o n° 15.751, a fls. 97

do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Monte Santo de Minas.

§ 1° – O imóvel a que se refere o “caput” destina-s e à regularização de habitações
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populares construídas pelo Programa Comunitário de Habitação Popular – Pró-

Habitação –, de que trata o Decreto n° 29.163, de 2 6 de dezembro de 1988.

§ 2° – As condições previstas no convênio e no proj eto habitacional constarão da

escritura de doação.

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 § 1° do ar t. 1°.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.127 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.127/2009, de autoria do Deput ado Sebastião Helvécio, que

declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de São Domingos,

com sede no Município de Santo Antônio do Aventureiro, 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° 3.127/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de São Domingos,

com sede no Município de Santo Antônio do Aventureiro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Produtores Rurais de

São Domingos, com sede no Município de Santo Antônio do Aventureiro.

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

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.166 /2009
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.166/2009, de autoria do Deput ado Paulo Guedes, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária dos Produtores Panelinhenses, com

sede no Município de Miravânia, 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° 3.166/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Produtores

Panelinhenses, com sede no Município de Miravânia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Produtores Panelinhenses, com sede no Município de Miravânia.

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

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.174 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.174/2009, de autoria do Deput ado Fábio Avelar, que declara

de utilidade pública a Associação Apícola de Capela Nova – AACN –, 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.

PROJETO DE LEI N° 3.174/2009

Declara de utilidade pública a Associação Apícola de Capela Nova – AACN –, com

sede no Município de Capela Nova.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Apícola de Capela Nova

– AACN –, com sede no Município de Capela Nova.

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

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.185 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.185/2009, de autoria da Deput ada Ana Maria Resende, que

declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da

Fazenda Cachoeirinha, com sede no Município de Vargem Grande do Rio Pardo, 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° 3.185/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores

Rurais da Fazenda Cachoeirinha, com sede no Município de Vargem Grande do Rio

Pardo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Cachoeirinha, com sede no Município de

Vargem Grande do Rio Pardo.

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

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.225 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.225/2009, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara
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de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Buritizinho, com sede no

Município de Lagoa Grande, 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° 3.225/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de

Buritizinho, com sede no Município de Lagoa Grande.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Pequenos Produtores

Rurais de Buritizinho, com sede no Município de Lagoa Grande.

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

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.231 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.231/2009, de autoria da Deput ada Cecília Ferramenta, que

declara de utilidade pública o Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa

Social de Coronel Fabriciano – CMSDS –, com sede no Município de Coronel

Fabriciano, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.231/2009

Declara de utilidade pública o Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa

Social de Coronel Fabriciano – CMSDS –, com sede no Município de Coronel

Fabriciano.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Con selho Municipal de Segurança

Pública e Defesa Social de Coronel Fabriciano – CMSDS –, com sede no Município

de Coronel Fabriciano.

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

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ana Maria Resende.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 18 DE JUNHO DE 2009

ATAS

ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 16/6/2009

Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho, José Henrique e Hely Tarqüínio

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

Questões de ordem - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:

Projetos de Lei nºs 3.413 a 3.419/2009 - Requerimentos nºs 4.013 a 4.028/2009 -

Requerimentos das Comissões de Transporte (2), de Educação, de Cultura e de

Direitos Humanos (2), da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado, das

Deputadas Ana Maria Resende e Rosângela Reis e dos Deputados Dalmo Ribeiro

Silva e outros, Eros Biondini e outros, Gustavo Valadares e outros, Vanderlei

Jangrossi e outros e Wander Borges - Comunicações: Comunicações das Comissões

de Fiscalização Financeira, de Política Agropecuária, de Minas e Energia, de Direitos

Humanos e de Assuntos Municipais e do Deputado Sávio Souza Cruz - Interrupção

dos trabalhos ordinários - Destinação da interrupção dos trabalhos ordinários -

Composição da Mesa - Leitura do termo de posse - Assinatura do termo de posse -

Posse do Deputado Nacib Duarte Bechir - Suspensão e reabertura dos trabalhos

ordinários - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Padre João, Sargento

Rodrigues e Eros Biondini - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições

- Acordo de Líderes; Decisão da Presidência - Palavras do Sr. Presidente -

Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de

Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Wander Borges, Vanderlei Jangrossi

e outros, Eros Biondini e outros, Gustavo Valadares e outros e Dalmo Ribeiro Silva e

outros e da Deputada Ana Maria Resende; deferimento - Discussão e Votação de

Pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.177, 2.354, 2.561,

2.577 e 2.592/2008; aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimentos da

Deputada Rosângela Reis, das Comissões de Transporte (2), de Educação, de

Cultura e de Direitos Humanos (2) e da Comissão Especial da Execução das Penas

no Estado; aprovação - Questão de Ordem - Requerimento do Deputado Gilberto
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Abramo; deferimento; discurso do Deputado Getúlio Neiva - Requerimento do

Deputado Almir Paraca; deferimento; discurso do Deputado Weliton Prado -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

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

Leão - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen

Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecília

Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros -

Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo -

Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - 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 Tereza Lara - Mauri

Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo

Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Sebastião Costa - Sebastião

Helvécio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -

Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - 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 das atas das

duas reuniões anteriores.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Atas

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

duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.
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Questões de Ordem

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria apenas

de registrar, para nossa satisfação e alegria do Plenário, a presença de V. Exa. no

governo do Estado. Para nós, parlamentares, é uma honra muito grande ter um

parlamentar da estirpe e da escol de V. Exa. dirigindo os destinos de Minas Gerais.

Este Parlamento reveste-se de muita honra e alegria. Por trás disso, Sr. Presidente,

está a história política de V. Exa. como cidadão respeitado, como político fidalgo,

correto e ético. Os destinos do nosso Estado estiveram sob a luz, a inteligência e a

determinação de V. Exa nos últimos dias até a noite de ontem, quando deixou a

governança de Minas. Isso é para nós, parlamentares, tenho certeza absoluta, motivo

de satisfação, aliás não só para nós, como também para todos os mineiros.

Conhecemos e reconhecemos V. Exa. como grande estadista. Durante esses dias,

atendeu a inúmeras caravanas de amigos e correligionários, tomou decisões

importantes, com certeza com o balizamento do nosso Governador e do nosso Prof.

Anastasia, que, por ocasião da transmissão do cargo, entregou o governo às mãos de

V. Exa. Isso não é para qualquer um. É a grandeza da história de Minas. Com

certeza, V. Exa. faz deste Parlamento a história de Minas Gerais, gravada e

rabiscada com muita seriedade. Então, por que não dizer que estamos abrindo esta

plenária com chave de ouro? Ontem, nosso Governador; hoje, nosso eterno

Presidente, neste momento tão importante para o Estado. Esse registro é muito

importante. Não somente nós, mas toda a imprensa falada e escrita viu a seriedade

da condução determinada, ética, respeitosa e equilibrada dos destinos de Minas.

Esteja certo, caríssimo Presidente Alberto Pinto Coelho, de que V. Exa. está apto a

ocupar absolutamente qualquer cargo que quiser, porque já demonstrou isso por sua

conduta, por sua vida ética, moral e, principalmente, política. Este Parlamento

orgulha-se muito de tê-lo como seu Presidente, nosso mais alto mandatário, que com

certeza se reelegeu pela absoluta unanimidade de todo o Parlamento. Isso é motivo

de muita satisfação para nós, sim. Parabenizamos V. Exa. e lhe damos as boas-

vindas no seu retorno. Desejamos que esteja no Palácio da Liberdade brevemente

para tomar as decisões maiores em defesa do nosso querido povo de Minas Gerais.

Parabenizo V. Exa., sua família, sua equipe. Com certeza, V. Exa. está fazendo muito
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bem, com letras maiúsculas, a história das Minas Gerais de Tancredo Neves, de

Juscelino Kubitschek, do nosso estadista Aécio Neves e do Prof. Anastasia. Foi uma

honra, caríssimo Presidente e Governador, ter o nosso Estado sob o seu comando,

tão correto e tão sério. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Agradeço as palavras fraternas e amigas do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva.

O Deputado Sargento Rodrigues - Presidente, aproveito a presença de V. Exa.

para, primeiramente, referendar as palavras do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. O

respeito e a admiração que temos por V. Exa. são muito grandes. Esperamos que

não venha a ocupar o Palácio por apenas cinco dias, mas por um tempo muito maior,

porque esse é o desejo majoritário dos Deputados desta Casa. Aproveito a presença

do Secretário da Mesa, que tão bem assessora V. Exa., para lembrar-lhe um pedido

deste Deputado, que é a inclusão do Projeto de Lei nº 1.874 na pauta, pois já foi

levado à apreciação de V. Exa. por várias vezes durante reunião da Mesa e do

Colégio de Líderes. Houve o compromisso de que seria pautado. Solicitamos, pois, a

V. Exa. que o inclua na pauta, já que essa é uma de suas competências. Como 3º-

Secretário, posso apenas auxiliá-lo, tendo em vista que o Poder Legislativo é

complexo; são muitas as ações. Faço esse apelo, que espero seja derradeiro, para

que V. Exa. inclua o projeto na pauta. Obviamente, a partir do momento em que isso

ocorrer, teremos condições de avançar nas discussões com outras bancadas. Não é

vontade apenas deste Deputado que as chamadas festas “raves” sejam de fato

disciplinadas, uma vez que corroem cada vez mais as nossas famílias, especialmente

embevecendo os nossos jovens com a ilusão das drogas, especialmente do “ecstasy”

e do LSD. Portanto esse tipo de festa precisa ser disciplinado o mais rápido possível

no Estado de Minas Gerais. Assistimos a outros Estados da Federação avançando na

legislação. Há um apelo da Justiça Criminal nesse sentido. Enquanto isso, o nosso

projeto está aí, pronto para a ordem do dia, pronto para ser votado. V. Exa., ao

colocá-lo em pauta, fará com que as discussões sejam aceleradas. Mas, na medida

em que o projeto não entra em pauta, a sociedade vai contabilizando cada vez mais

uma juventude sendo cortejada por “festas”, eu diria, entre aspas, mas que, na

verdade, guardam no seu fundo algo de muito ruim para as nossas famílias: uma
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distribuição concentrada, nesse tipo de evento, de LSD e “ecstasy”. Temos matérias

recentes que cada vez mais confirmam essa afirmativa. Portanto, é dever nosso, da

sociedade, mas, acima de tudo, Sr. Presidente, é dever deste Parlamento enfrentar

temas polêmicos, pois temos como pressuposto o bem-estar da família. A nossa

preocupação é a família. Deputado Hely Tarqüínio, cada vez mais assistimos ao

esfacelamento da família em nossa sociedade. Temos, de um lado, de pedir o apoio

da família e revigorar sempre mais o ambiente familiar, mas não é só isso. São duas

faces. Por outro lado, o poder público precisa mais do que nunca de disciplinar

determinados eventos para que a nossa juventude não seja cortejada, tragada por

esse redemoinho que são as drogas, que vêm cada vez mais arrebentando e

esfacelando a família brasileira. Faço apelo ao ilustre Presidente para colocar o

projeto na ordem do dia. E que se iniciem os debates para avançarmos na matéria.

O Sr. Presidente - Agradeço ao Deputado Sargento Rodrigues, registrem-se suas

palavras. A Mesa levará em conta a sua consideração.

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 3.413/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Conjunto Castelo Branco

e Cancelinha - Castcan -, com sede no Município de Esmeraldas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Castelo Branco e Cancelinha - Castcan -, com sede no Município de Esmeraldas.

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

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2009.

Ademir Lucas

Justificação: A Associação Comunitária do Conjunto Castelo Branco e Cancelinha,

fundada em 1988, com sede no Município de Esmeraldas, tem por escopo trabalhar
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em defesa dos direitos dos cidadãos dessa comunidade e da melhoria de sua

qualidade de vida.

Congregando órgãos e pessoas interessadas em ampliar e fortalecer a capacidade

socioeconômica da região, a entidade reúne recursos materiais e humanos para a

execução de programas visando ao bem-estar de seus moradores.

Assim, reivindica junto às autoridades competentes melhorias nas áreas de saúde,

educação, energia elétrica e transporte, distribuição de cestas básicas, implantação

de hortas comunitárias e capacitação de mão de obra para melhorar as condições de

renda da população carente, com o objetivo de combater a fome e a pobreza.

Além disso, presta assistência social, zela pela conservação dos recursos naturais

e a preservação do meio ambiente.

Diante dessas considerações, esperamos contar com o apoio dos nobres pares à

aprovação deste projeto de lei, que pretende declarar a utilidade pública da

Associação Comunitária do Conjunto Castelo Branco e Cancelinha.

- 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 3.414/2009

Declara de utilidade pública o Instituto Aprender Profissionalizar, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Aprender Profissionalizar,

com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2009.

Gilberto Abramo

Justificação: O Instituto Aprender Profissionalizar foi fundado em 2/1/2008, como

entidade filantrópica, beneficente e sem fins lucrativos, cujos objetivos são assistência

social, promoção de cultura, educação gratuita, saúde e assistência jurídica, entre

outros.

Os membros de sua diretoria são reconhecidamente pessoas idôneas e não



____________________________________________________________________________
615

remuneradas pelo exercício de suas funções. Desde a sua fundação, a entidade vem

cumprindo fielmente suas finalidades estatutárias, prestando relevantes serviços à

comunidade.

Isso 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 do

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.415/2009

Declara de utilidade pública a Associação Dependente dos Moradores dos Bairros

Santa Margarida, Santana e Adjacências, com sede no Município de Ribeirão das

Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Moradores dos Bairros Santa Margarida, Santana e Adjacências, com sede no

Município de Ribeirão das Neves.

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

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2009.

Irani Barbosa

Justificação: A entidade em epígrafe vem prestando relevantes serviços de caráter

educacional, cultural, assistência social, saúde, desportiva e outros.

Se for declarada de utilidade pública, terá maiores facilidades para desenvolver seu

trabalho, razão pela qual conto com o apoio dos nobres Deputados para aprovação

deste projeto, considerando que a entidade preenche todos os requisitos exigidos

pela legislação em vigor.

- 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 3.416/2009

Declara de utilidade pública a Associação Arte Transformando Jovens, com sede no

Município de Capinópolis.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Arte Transformando

Jovens, com sede no Município de Capinópolis.

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

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2009.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: Fundada em 2005, a Associação Arte Transformando Jovens, com

sede no Município de Capinópolis, desenvolve ações de assistência social com o

objetivo de combater a fome e a pobreza e melhorar a qualidade de vida das pessoas

mais carentes.

Para a consecução de seu propósito, viabiliza iniciativas comunitárias, como a

instituição de grupos de adolescentes, adultos e idosos em situação de carência, para

a participação em cursos profissionalizantes e de trabalhos artesanais, cuja produção

e comercialização é incentivada. Assim, promove a complementação da renda

familiar dos participantes, bem como a assistência social à comunidade.

Diante da importância de suas atividades, esperamos contar com o apoio dos

nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.417/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Piranga 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 Piranga o imóvel

localizado na Rua Santa Efigênia, com área de 450m² (quatrocentos e cinquenta

metros quadrados), confrontando pela frente numa extensão de 15m (quinze metros)

com a referida rua, pelo lado direito numa extensão de 30m (trinta metros) com

terrenos do patrimônio paroquial, pelos fundos numa extensão de 15m (quinze

metros), também com terrenos do patrimônio paroquial, registrado no Livro 3-S, fls.

48, nº de ordem 13.939, de 16 de outubro de 1959, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Piranga.
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Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” será destinado à construção do novo

prédio da Unidade Básica de Saúde Dr. Solon Ildelfonso.

Art. 2º - Será desfeita a doação e o imóvel de que trata esta lei reverterá ao

patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da

escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista ou no caso

de ser desvirtuada a destinação ou modificada a finalidade.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2009.

Sebastião Helvécio

Justificação: Esta proposição trata da doação, pelo Poder Executivo, de imóvel ao

Município de Piranga com a finalidade expressa no parágrafo único do art. 1º do

projeto, a saber, a construção do novo prédio da Unidade Básica de Saúde Dr. Solon

Ildelfonso, pleito da população encaminhado pelo Prefeito Dr. Eduardo Sérgio

Guimarães. Por essa razão solicito aos nobres pares o apoio para a aprovação deste

projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.418/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comercial da Ceasa de Minas Gerais -

Acceasa-MG.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comercial da Ceasa de

Minas Gerais - Acceasa-MG -, com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2009.

Maria Tereza Lara

Justificação: A Associação Comercial da Ceasa de Minas Gerais - Acceasa-MG - é

uma entidade associativa, sem fins lucrativos, com a natureza de sociedade civil, com

o fim genérico de representação classista e profissional dos exercentes de atividade

econômicas vinculados ao sistema das Ceasas do Estado.

Para a realização desse fim, além de representar seus associados perante
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entidades ou órgãos públicos e privados, a associação, entre outras coisas, colabora

com a União, o Estado e os Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte

como órgão consultivo no estudo e na busca de soluções para questões relacionadas

com a categoria profissional que representa: mantém serviços de assistência em

geral a seus associados e patrocina o serviço social e a formação profissional de

seus membros.

No cumprimento das funções que lhe são atribuídas pelo seu estatuto, a Acceasa

abstém-se de envolver-se em matérias que fujam de sua natureza e de sua

finalidade, em especial as de cunho político-partidário. Ressalte-se, ainda, que a

entidade não remunera seus Diretores e Conselheiros.

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres Deputados para a aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.419/2009

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

Vista de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Município de Bela Vista de Minas.

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

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2009.

Mauri Torres

Justificação: O Esporte Clube União, entidade civil, sem fins lucrativos, com sede

no Município de Bela Vista de Minas, tem como objetivos garantir o acesso da

população a atividades desportivas, desenvolver e incentivar o esporte nas

comunidades carentes, articular o esporte e o lazer com programas de promoção da

saúde e da educação e desenvolver projetos de combate ao álcool e às drogas, entre

outros.

Com duração indeterminada, a entidade encontra-se em pleno e regular
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funcionamento há mais de um ano. Sua Diretoria é composta por pessoas de

idoneidade moral e ilibada conduta social e não recebe nenhuma remuneração por

sua atuação. A totalidade das rendas apuradas é destinada à manutenção e ao

desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

Considerando-se a importância e a relevância dos serviços prestados pela referida

entidade, espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 4.013/2009, do Deputado Gil Pereira, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado e ao Secretário de Desenvolvimento Econômico pedido a fim

de que realizem gestões junto ao Presidente da República, ao Ministro de

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e ao Presidente da Chery no Brasil

para que a referida empresa implante unidade no Estado, no Município de Montes

Claros. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 4.014/2009, da Deputada Gláucia Brandão, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Roberto Carvalho, Vice-Prefeito Municipal de Belo

Horizonte, pelo recebimento do Prêmio do Mérito Legislador - 2008, conferido pelo

Instituto de Estudos Legislativos Brasileiros e pelo Senado Federal.

Nº 4.015/2009, da Deputada Gláucia Brandão, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Sra. Luzia Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de

Belo Horizonte, pelo recebimento do Prêmio do Mérito Legislador - 2008, conferido

pelo Instituto de Estudos Legislativos Brasileiros e pelo Senado Federal.

Nº 4.016/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente do TRE-MG pedido de providências para que as Zonas Eleitorais nºs 104

e 163 sejam excluídas do projeto de reestruturação das circunscrições eleitorais do

Estado. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

Nº 4.017/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretária de Educação pedido de providências com vistas à liberação de recursos

para as obras de ampliação do prédio escolar e de cobertura da quadra poliesportiva
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da Escola Estadual Geraldo de Andrade, no Município de Carmo do Rio Claro. (- À

Comissão de Educação.)

Nº 4.018/2009, do Deputado Braulio Braz, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado, ao Secretário de Defesa Social e ao Chefe da Polícia Civil

pedido de providências para a nomeação de 41 candidatos aprovados em concurso

para o cargo de Delegado de Polícia. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 4.019/2009, da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado, em que

solicita seja encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça pedido para que seja

informado o número de pessoas sujeitas às medidas previstas no art. 28 da Lei

Federal nº 11.343, de 23/8/2006, e que foram encaminhadas a comunidades

terapêuticas para o cumprimento de penas alternativas. (- À Mesa da Assembleia.)

Nºs 4.020 a 4.023 - Publicados na edição anterior.

Nº 4.024/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Corregedoria da Polícia Civil e ao Centro de Apoio Operacional das

Promotorias de Justiça de Direitos Humanos pedido de providências para que seja

apurada denúncia formulada pela Sra. Keli Divina de Oliveira Carvalho, acompanhado

de cópia das notas taquigráficas da reunião dessa Comissão em 27/5/2009 e de

documentação.

Nº 4.025/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Subten. PM Cleubert Rodrigues de Oliveira pelos

serviços prestados à comunidade e à Polícia Militar.

Nº 4.026/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sd. PM Charles Pierre Santana pela atitude que levou

à prisão de um assaltante em um ônibus da linha Santa Luzia-Belo Horizonte.

Nº 4.027/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sgt. BM Nilton César Mendes Leite e ao Cb. BM Renato

de Campos Silva por ato de bravura praticado em 30/4/2009, ao intervirem com êxito

em assalto.

Nº 4.028/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Subsecretário de Administração Prisional pedido de providências

para a redução do número de detentos do Ceresp de Betim, se possível mantendo-se
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nessa unidade apenas os presos originários da comarca com sede nesse Município.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões de Transporte

(2), de Educação, de Cultura e de Direitos Humanos (2), da Comissão Especial da

Execução das Penas no Estado, das Deputadas Ana Maria Resende e Rosângela

Reis e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e outros, Eros Biondini e outros, Gustavo

Valadares e outros, Vanderlei Jangrossi e outros e Wander Borges.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Fiscalização Financeira, de Política Agropecuária, de Minas e Energia, de Direitos

Humanos e de Assuntos Municipais e do Deputado Sávio Souza Cruz.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do Regimento

Interno, interrompe os trabalhos ordinários para, nos termos do inciso IV do art. 6º do

Regimento Interno, proceder à solenidade de posse do Deputado Nacib Duarte Bechir

na vaga decorrente da perda de mandato da Deputada Maria Lúcia Mendonça.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião à solenidade de posse do

Deputado Nacib Duarte Bechir na vaga decorrente da perda de mandato da Deputada

Maria Lúcia Mendonça.

Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa o Exmo. Sr.

Nacib Duarte Bechir.

Leitura do Termo de Posse

O Sr. Presidente - Com a palavra, o 2º-Secretário, nas funções de 1º-Secretário,

para proceder à leitura do termo de posse.

O Sr. Secretário (Deputado Hely Tarqüínio) - (- Procede à leitura do termo de

posse.).

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvirem, de pé, o

compromisso de posse que será prestado pelo Sr. Nacib Duarte Bechir. Com a

palavra, o Sr. Nacib Duarte Bechir, para prestar o seu compromisso regimental.

O Sr. Nacib Duarte Bechir - ( - Procede-se à leitura do compromisso regimental.).
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Assinatura do Termo de Posse

O Sr. Presidente - A Presidência convida o Sr. Nacib Duarte Bechir a assinar o

termo de posse, que, em seguida, será assinado por este Presidente e pelo 2º-

Secretário, nas funções de 1º-Secretário.

- Procede-se à assinatura do termo de posse.

Posse do Deputado Duarte Bechir

O Sr. Presidente - Declaro empossado o Deputado Duarte Bechir.

Suspensão dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 10 minutos, para troca

de cumprimentos.

- Suspende-se a reunião.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, nobres colegas Deputados e Deputadas,

saúdo, de forma especial, todos os que nos visitam nesta ocasião tão importante para

o Município de Campo Belo. Dou boas-vindas ao novo Deputado, Duarte, de Campo

Belo. Desejamos que ele realize, no curto tempo em que representará aquela região

de Campo Belo, Candeias, Aguanil, Cristais, e Oliveira, que nos é cara e querida, um

trabalho que honre o Legislativo mineiro. Como Deputados Estaduais, temos a

consciência de que somos responsáveis por 853 Municípios. Cumprimento também a

Vereadora Fátima, companheira do PT.

Sr. Presidente, destaco um evento do qual participei com o companheiro Ministro

Patrus Ananias. Ontem, em Jeceaba, ocorreu a entrega de diplomas para dezenas de

jovens e alguns adultos, numa parceria entre o Ministério de Desenvolvimento Social

e Combate à Fome e a Odebrecht. Esse Ministério às vezes é visto apenas como o

Ministério do Bolsa-Família. Algumas pessoas não conseguem enxergar uma série de

programas por ele realizados, como parcerias com empresas, conforme o caso a que

me refiro. Como funciona o programa? Todo grande empreendimento, como é o caso

de Jeceaba, onde estão envolvidos milhões, bilhões, inclui familiares do Bolsa-
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Família, mas numa linha de emancipação, de cidadania, para garantir a dignidade do

jovem. A empresa tem à sua disposição todos os dados relativos à força de trabalho

que será demandada em determinado empreendimento.

Então ela vai qualificar jovens, homens e mulheres da região. Companheira

Deputada Maria Tereza Lara, foi muito compensador ouvir os depoimentos dos

jovens - entre os quais havia mulheres - que foram qualificados como pedreiros e

pedreiras, armadores, carpinteiros, além de uma série de outros profissionais, os

quais receberam o certificado de conclusão e o compromisso da empresa de

contratar parte desse pessoal.

A presença do Ministro Patrus Ananias foi para destacar, em Minas Gerais, esse

primeiro exemplo, que já é realidade no Norte do País. O ganho social é muito

grande, porque, quando a imprensa anuncia grandes investimentos em determinada

localidade, ocorre uma grande concentração de pessoas oriundas de todos os cantos,

em busca de um emprego. Às vezes, vêm pessoas mais bem qualificadas, e a força

de trabalho local não é valorizada. A empresa, no caso em questão, gerará cerca de

1.300 empregos diretos, ultrapassando a quantia de 3 mil empregos diretos e

indiretos, sem que haja a contratação de trabalhadores locais, gerando, assim, uma

indisposição dos munícipes para com as pessoas de fora. Ou seja, os munícipes

sentem essas pessoas como invasoras, criando-se um estado de conflito.

Digo isso, porque, quando cheguei a Ouro Branco, em 1994, portanto há 15 anos,

tivemos de fazer um trabalho pastoral integrado, que envolveu quatro paróquias, a fim

de conseguirmos quebrar essa indiferença para com os trabalhadores e operários

vindos de fora. Quando se faz um programa, como o que foi realizado em Jeceaba, a

empresa é constituída de forma a valorizar os trabalhadores e as trabalhadoras do

Município.

Cumprimento a empresa pela atuação, porque ela está fazendo um trabalho social,

na prática. Só não enxerga isso quem não quer. Também ressalto a importante

participação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que não se

restringe ao programa Bolsa-Família. É gerando emprego e qualificando homens,

mulheres e jovens que eles serão verdadeiramente inseridos no mundo do trabalho.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Nobre companheiro, Deputado Padre
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João, Líder do Bloco PT-PCdoB, cumprimento-o por sua fala, pois o programa Bolsa

Família é extremamente importante na distribuição de renda. Aliás, é o maior

programa mundial de distribuição de renda, mas há quem o critique apenas para

desconstituí-lo, por ser um programa do governo federal, do nosso governo Lula;

todavia trata-se de críticas que não fazem o menor sentido, porque a distribuição de

renda é apenas o primeiro passo; o programa vai muito além. Ou seja, além de

distribuir renda, ele já está criando exatamente o que V. Exa. ressaltou: a

profissionalização, sobretudo para as famílias que dele participam.

Eu já tinha notícia do que havia ocorrido em Jeceaba. De fato, as mulheres já estão

ocupando esse espaço como pedreiras. Soube até que as empresas preferem

mulheres como pedreiras de acabamento, por causa da sua sensibilidade para fazer

o acabamento de uma casa. Já me informaram sobre isso.

Então, parabenizamos aqui o nosso Ministro Patrus Ananias, que é mineiro e tem

realmente, como Ministro de Estado, acompanhado de perto e feito os recursos do

governo federal chegarem aos que mais precisam, como ele sempre diz, a todos,

mas principalmente aos mais pobres, aos excluídos deste país. Todos,

independentemente de sermos da Situação ou da Oposição, devemos orgulhar-nos

de ter um Ministro mineiro com esse compromisso. Queremos para Minas Gerais

esse mesmo projeto de distribuição de renda, de trabalhar para todos, mas sobretudo

para os mais pobres, para os excluídos. Já fazemos isso em nível nacional.

Precisamos acompanhar de perto, não só o governo, mas também toda a população,

precisamos fazer o controle social que defendemos, para que nenhum centavo seja

desviado, o que realmente não tem ocorrido. Além da seriedade de nosso Ministro e

da equipe do governo, a população participa, acompanha e sabe que ele presta

contas publicamente de todo recurso público investido no Ministério do

Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

O Deputado Padre João* - De fato, é um programa muito importante para o jovem,

para a mulher, para o adulto. Ao longo da história, foi-lhes negada a qualificação, a

profissionalização, o que os exclui do mundo do trabalho e fere sua dignidade,

porque, quando conseguem emprego, trata-se de fato de um subemprego. As

pessoas são humilhadas e, às vezes, o salário é o menor possível, infringindo até a
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própria legislação. Existe uma série de problemas.

Quero estender também o nosso cumprimento ao Prefeito Júlio Reis, porque ele

desempenhou um papel importante enquanto Prefeito, sempre em diálogo com o

empreendedor, buscando benefícios ou melhoria de vida para todos de Jeceaba. Foi

grande a nossa alegria em testemunhar ali inúmeros jovens, alguns adultos, inclusive

mulheres, saindo com seu certificado e sonhando mais, porque despertaram para a

necessidade de continuar estudando mais, aprendendo mais ainda para serem

profissionais exemplares, e, assim, exercendo seu direito de cidadania.

Concluindo, outro ponto sobre o qual quero falar aqui é a minha participação no 11º

Festival da Cachaça, que aconteceu no Distrito de Abreus, pertencente ao Município

de Alto Rio Doce, lugar em que nasce, de fato, o rio formador do Rio Doce, mas que

lá tem o nome de Xopotó. Como são importantes a agricultura e a agroindústria! São

elas que ainda salvam esses Municípios. Ou seja, quando é dado ao agricultor que

resiste no campo a possibilidade de agregar valor ao que produz, no caso a cana, ele

de fato passa a ter renda e, tendo renda, tem dignidade. Mas deparei com Distritos e

Municípios praticamente isolados.

A região é cortada pela MG-280, que é de terra. Havíamos solicitado ao DER o

patrolamento dessa estrada, e parece que, pelo fato de ter sido um pedido nosso, os

trabalhos foram suspensos. Vou me informar melhor, pois não quero acreditar nisso.

Não quero acreditar que se deveu ao fato de ter sido um pedido nosso. Estamos

aprovando valores significativos, como recentemente aprovamos US$260.000.000,00

para o Proacesso, e não atenderam um pedido nosso para patrolar uma rodovia.

Temos várias MGs de terra, esburacadas e em péssimas condições de conservação,

mas nossos pedidos não são atendidos. Agora estamos falando da MG que passa em

Silverânia, Dores e Alto Rio Doce. Faço esse protesto, mas nos certificaremos

melhor, pois será o maior absurdo se for confirmado. Estamos lutando para ter

ligação asfáltica, e não se está nem patrolando estradas, no caso específico a MG-

280. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

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

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
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Deputados, público que nos vê pela TV Assembleia. Gostaríamos de estar aqui

apenas para enaltecer os avanços obtidos na área de segurança pública, que são

muitos. Hoje, contamos com a presença do Dr. Marco Antônio Monteiro e de todo o

Conselho Superior da Polícia Civil na Comissão de Segurança Pública, em uma

audiência muito propositiva. Certamente, o Presidente da Comissão, Deputado João

Leite, já está em tratativas para receber o Cel. Renato Vieira de Souza, atual

Comandante-Geral da Polícia Militar, que fará uma exposição do trabalho da PM e de

seus avanços nesses últimos anos do governo Aécio Neves.

Portanto, sabemos que os acertos são inúmeros, e grandes avanços têm sido feitos

pelo Governador, obviamente com sua chefia de polícia. Mas nem tudo são flores, e

queremos registrar, com muito pesar e com muita tristeza, alguns fatos que ainda

acontecem na segurança pública em Minas Gerais. Estamos fazendo tratativas com o

Cel. Gilberto Cabral, Chefe do Estado-Maior da Polícia Militar, para que esse assunto

seja esclarecido e que não seja permitido no âmbito da Polícia Militar e que o

Comandante-Geral da Polícia Militar e o Chefe do Estado-Maior ajam de forma firme

para impedir que determinadas ingerências políticas aconteçam quando se está

prestando um bom serviço.

Trazemos o caso do Sgt. Belchior Gonçalves dos Reis, que, com 24 anos de

serviços prestados à população de Minas Gerais, estava destacado, comandando o

destacamento da cidade de Iraí de Minas até segunda-feira da semana passada.

Tentamos ocupar a tribuna na quarta-feira, mas a reunião foi encerrada por falta de

quórum.

A minha tristeza, Sr. Presidente, é que se trata de um policial que estava

trabalhando de forma honesta e propositiva, atendendo orientação da instituição

Polícia Militar e o que preconiza a lei, porque toda ação do administrador público deve

ser, primeiro, fundamentada no princípio norteador, a legalidade, e depois, na

impessoalidade, na moralidade, na publicidade, na eficiência e em tantos outros

princípios que norteiam a administração pública de forma geral. Pois o 1º-Sgt.

Belchior Gonçalves dos Reis estava exatamente fazendo isso na sua cidade, Iraí de

Minas. Mas o Prefeito da cidade, não satisfeito porque o Sargento tinha postura

imparcial, correta e que não deixava a desejar, passou a tentar a sua retirada do
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comando do destacamento de Iraí de Minas.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, queria dirigir esta palavra primeiro ao cidadão

mineiro que está nos assistindo, que paga seus impostos e quer uma polícia cada vez

mais eficiente, agindo com inteligência, cumpridora da Constituição e das leis. Em

alguns momentos somos surpreendidos com algumas ações que nos deixam muito

tristes, apesar de todos os avanços que a Polícia Militar tem obtido ao longo dos

anos, especialmente no governo Aécio Neves. Falo de algumas ingerências políticas.

Conversei com o Sargento e a sua esposa, que estava muito chateada e chorosa

porque seu marido tinha sido removido. Pai de três filhos, isso acaba trazendo uma

dificuldade psicológica na vida desse graduado. Recebemos esse apelo para

fazermos uma gestão política propositiva junto ao Comando da Polícia Militar;

infelizmente, descobri que o Prefeito de Iraí de Minas, Pedro Antônio Alberton, mais

conhecido como Pedrão, era a pessoa que estava insistentemente correndo atrás de

Deputados e Secretários, fazendo gestão política para que o Sargento fosse

transferido da cidade.

Dirijo estas palavras, Sr. Presidente, especialmente ao munícipe de Iraí de Minas.

Obviamente, isso é uma amostragem do que pode acontecer no Estado de Minas

Gerais, com essas ingerências politiqueiras na cidade, especialmente na remoção de

policiais quando não atendem os desmandos do Prefeito local. O Sargento estava

cumprindo a lei e sendo imparcial, mas depois de ter multado o filho do Vereador, foi

surpreendido com a insistência do Prefeito para ser transferido da cidade.

Lançamos algumas perguntas para que o nosso telespectador entenda. Como

podemos cobrar da Polícia Militar, do Sargento que está comandando o

destacamento uma postura firme, legalista, imparcial, se as pessoas que estão no

poder político estão pedindo a sua cabeça? Após o Sargento multar o filho do

Vereador, o Prefeito ficou desesperado, procurou até o Deputado Tenente Lúcio, do

meu partido, que, juntamente com o Deputado Federal do Triângulo Mineiro, foi ao

Comando pedir a saída do Sargento do destacamento sob a alegação de que estava

correndo na cidade o boato de que o Sargento tinha ameaçado de morte o Prefeito,

que também estava ameaçando de morte o Sargento, e que a situação era

insustentável.



____________________________________________________________________________
628

Sr. Presidente, disse aqui que a administração pública deve ser norteada pelos

princípios previstos no “caput” do art. 37: da legalidade, da impessoalidade, da

moralidade e da publicidade dos atos. Se essas ameaças estivessem acontecendo, a

primeira providência teria que ser instaurar uma sindicância ou um inquérito policial, o

que não foi feito. Simplesmente, a pedido dos dois Deputados, o Sargento foi

removido. A minha tristeza maior é um dos Deputados ser companheiro da minha

bancada, que até conhece a caserna, porque foi Tenente do Exército Brasileiro, do

quadro NPOR, e sabe perfeitamente o que isso traz para um policial militar quando a

sua saída é abrupta, tal como ocorreu.

Sr. Presidente, fizemos algumas tratativas com o Comando da Polícia Militar.

Ocupo esta tribuna para fazer um apelo ao Cel. Renato Vieira de Souza, meu

contemporâneo, o de que não permita, na situação, nenhum tipo de ingerência

política. Conheço o atual Comandante-Geral desde quando era 1º-Tenente da Polícia

Militar. Aliás, servimos juntos no Batalhão de Choque, nas companhias Rotams, ainda

quando ele exercia a função de 1º-Tenente, nos idos de 1988, 1989 e 1990. Assumiu

sua atual função com a proposta de avançar, já dando sinais positivos e claros de que

é um Comandante que deseja ser progressista na sua ação. Faço-lhe esse apelo,

pois, se há uma denúncia sendo formulada, que seja apurada. Se se chegar à autoria

e à culpabilidade, ou seja, se for provado, em sindicância ou inquérito policial, que o

policial acusado é culpado, procederemos ao seu afastamento. Todavia, deve-lhe ser

dado amplo direito à defesa e ao contraditório, além do que se preconiza no direito

administrativo. Traduzimos aqui as palavras do ilustre Juiz Paulo Tadeu Rodrigues

Rosa. Em sua obra literária “Direito Administrativo Militar”, pág. 231, diz o seguinte:

“O desrespeito aos princípios estabelecidos no art. 37, ‘caput’, da Constituição

Federal de 1988, além de levar à nulidade do ato administrativo, traz como

consequência a responsabilidade administrativa penal e civil do agente público que

permitiu a edição do ato”.

Portanto é necessário que o administrador público, civil ou militar, obedeça

fielmente ao que está previsto no “caput” do art. 37. Isso também nos é ensinado por

Celso Antônio Bandeira de Melo, ilustre e grande administrativista brasileiro, um dos

mais respeitados e renomados na área. O ato administrativo tem de ser impessoal e
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deve ter uma finalidade e um objetivo claros. A finalidade deve atender o interesse

público e não o político e mesquinho, como aconteceu nesse pedido do Deputado

Federal Aelton de Freitas e do Deputado Tenente Lúcio, que, infelizmente, é do meu

partido. Digo isso porque conversei antes com o Deputado e lhe perguntei se tinha

partido. Esclareceu-nos que o Prefeito o havia procurado com as informações.

Sinto-me muito triste, Sr. Presidente, quando vemos a remoção de um

companheiro. Tenho feito tratativas com o Cel. Gilberto Cabral, atual Chefe do

Estado-Maior, no intuito de que não permita mais esse tipo de ação na Polícia Militar.

Faço um apelo ao Cel. Renato Vieira de Souza, para que o Comando continue a dar

certo, como vinha dando com Cel. Hélio dos Santos Júnior, e melhore ainda mais.

Aliás, estamos otimistas com o seu comando.

Conheço o Cel. Renato Vieira de Souza há aproximadamente 20 anos na Polícia

Militar e o vi galgar todos os postos da corporação. Faço-lhe novamente um apelo

para que, como Comandante-Geral da Polícia Militar, não permita que esse tipo de

ingerência ocorra. Estamos avançando muito em segurança pública, e sei que tem

dado a sua contribuição para isso. Na verdade, comandou o batalhão na Capital, ou

seja, esteve no Comando de Policiamento da Capital e vinha realizando um excelente

trabalho quando foi alçado ao cargo de Chefe do Estado-Maior pelo Governador e,

posteriormente, ao de Comandante-Geral.

Continuamos acreditando no Comando-Geral da Polícia Militar, no Cel. Renato

Vieira de Souza e no Cel. Gilberto Cabral, seu Chefe do Estado-Maior, e por isso

fazemos um apelo para que não permitam esse tipo de ingerência.

À medida que se remove um policial militar por meio de um pedido político que não

foi fundamentado, ou seja, sem que haja uma denúncia por escrito, mas apenas um

pedido menor que não condiz com a realidade, enfraquecemos toda a instituição

Polícia Militar. Ocupamos esta tribuna para expressar nossa tristeza, porque sabemos

que os avanços são inúmeros, Deputada Maria Tereza Lara. Hoje, vimos o chefe da

Policia Civil trazer todo o quadro “macro” da Policia Civil, do nível de pessoal, das

aspirações e de todo o trabalho que vem fazendo.

Daqui a pouco, receberemos na Comissão de Segurança Pública o Cel. Renato

Vieira de Souza, que fará sua exposição. Não poderia deixar de ocupar esta tribuna
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para fazer um apelo ao Comandante-Geral, porque ele tem a palavra final da

instituição e é quem pode dar essa resposta imediata. As tratativas estão sendo feitas

por este Deputado, no intuito de minimizar o sofrimento pelo qual está passando o

Sargento Belchior Soares, que foi retirado da cidade de Iraí de Minas. Não podemos

permitir que o ato administrativo continue sendo feito dessa forma. Apostamos na

pessoa do Comandante-Geral, que vem conduzindo a contento a Polícia Militar.

Confiamos nele e apostamos em que sua conduta será, cada vez mais, a de defender

a Polícia Militar como uma instituição séria e responsável, que, acima de tudo, zela

pelos seus integrantes, defende-os no que for necessário, age com legalidade,

impessoalidade, moralidade, eficiência e publicidade, conforme determina a

Constituição da República.

Então, fica aqui, Sr. Presidente e Srs. Deputados, este apelo ao Comandante-Geral

da Polícia Militar para que não permita mais esse tipo de ingerência política, visto que

isso prejudica os integrantes dessa instituição, que todos nós, mineiros, muito

respeitamos. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Eros Biondini.

O Deputado Eros Biondini* - Cumprimento o Sr. Presidente, Deputado José

Henrique, as Sras. Deputadas, os Srs. Deputados, os servidores da Assembleia, os

amigos que nos acompanham das galerias e os telespectadores da TV Assembleia,

que está presente, por meio de seu sinal, em centenas de Municípios do Estado de

Minas Gerais.

Sr. Presidente, subo à tribuna não só para abordar um tema muito relevante, mas

também para fazer um convite muito especial a todos. V. Exa. sabe que, como um

dos coordenadores da Frente Parlamentar em Defesa da Vida, tenho tomado

inúmeras iniciativas e ações no Estado de Minas Gerais e em quase todos os

Estados do Brasil, levantando a bandeira da dignidade e da proteção à vida humana,

de acordo com o art. 5º da Constituição Federal, e isso vai desde a concepção até a

morte natural de todo ser humano. Há anos, temos levantado a bandeira da defesa

da vida. É claro que, entre a concepção e a morte natural, temos várias etapas, várias

fases da vida que são delicadas e precisam ser, de maneira muito especial,

protegidas. Dessa forma, Sr. Presidente, temos também encabeçado, nesta Casa e
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em todo o Estado de Minas Gerais, várias frentes de luta contra a violência sofrida

por mulheres e, principalmente, por crianças. Particularmente, tenho acompanhado o

trabalho que vem sendo desenvolvido por meio da CPI da Pedofilia, cujo Presidente é

o Senador Magno Malta, do Espírito Santo.

Tenho uma afinidade muito grande com Dom Ascona, Bispo da Ilha de Marajó, e

também com o Dr. Carlos Fortes, Promotor da Vara da Infância e da Juventude da

Comarca de Divinópolis, que também tem sido um dos braços direitos do Senador

Magno Malta, acompanhando o trabalho desenvolvido pela CPI da Pedofilia, que

passou um pente-fino, mostrando dados recentes, importantes e alarmantes, desses

crimes ligados à pedofilia. Isso fez com que enxergássemos e diagnosticássemos

com mais clareza e mais propriedade esse problema, buscando soluções para o

combate desse mal que afeta as crianças, os seres humanos mais indefesos.

Percebemos que há pontos críticos a serem discutidos, debatidos e que dizem

respeito à família, que é diretamente afetada.

O Brasil é um dos maiores consumidores - talvez o 3º ou o 4º - de pornografia

infantil, pela internet. Isso é realmente algo para se pensar e refletir. Também há

outros fatos e aspectos discutidos e abordados pela CPI da Pedofilia, que levantou

toda a realidade que vivemos e aborda esse assunto.

Dessa forma, Sr. Presidente, nós, coordenadores da Frente Parlamentar em Defesa

da Vida, com o Deputado Vanderlei Miranda, autor do requerimento junto com este

Deputado, estaremos realizando nesta Casa, na próxima quinta-feira, às 15 horas,

uma audiência pública, para debatermos sobre os crimes ligados à pedofilia.

Contaremos, entre tantas importantes autoridades e conhecedores desse assunto,

com a presença do Senador Magno Malta, que fará um relato sobre os trabalhos

dessa CPI e nos dará informações sobre as realidades nacional e estadual.

Como sei que a Deputada Maria Tereza Lara é também uma militante na defesa da

vida, na luta pela dignidade e pela promoção humanas - com certeza estará também

enriquecendo essa audiência pública -, com o maior prazer concedo-lhe aparte.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Deputado Eros Biondini, gostaria de

parabenizá-lo pelo seu trabalho em prol da vida e, mais uma vez, reforçar o convite

para que todos, sobretudo os que residem em Belo Horizonte e na Região
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Metropolitana, participem dessa audiência pública a fim de debatermos o problema

gravíssimo da pedofilia. Realmente, é preciso que haja políticas públicas para que a

família tenha todas as condições para educar bem os seus filhos. É preciso que haja

controle social - não censura - do uso da imprensa, da mídia, para proteger as

crianças e as famílias. Contem conosco nessa luta. A criança, de fato, é o bem mais

precioso da sociedade, assim como a família, e é preciso que ela seja preservada e

que seus direitos sejam respeitados. O Estatuto da Criança e do Adolescente precisa

efetivamente ser colocado em prática em todas as circunstâncias. Mais uma vez,

quero cumprimentá-lo por essa iniciativa e pelo seu trabalho em defesa da vida, da

família e dos direitos humanos.

O Deputado Eros Biondini* - Obrigado, Deputada Maria Teresa. Também

parabenizo-a, pois V. Exa. é uma referência nesta Casa na luta pelos direitos da

mulher e da criança, contra a violência sofrida pela mulher e pelas crianças. Sabemos

que a pedofilia hoje é realmente uma das agendas mais importantes do Brasil. Não

somos os únicos a ter esse problema. Isso é um mal que aflige e afeta a humanidade.

Todos os países do mundo passam também por esse problema, que aliás é histórico.

Porém hoje, em busca dos direitos das crianças, dos adolescentes e das mulheres,

estamos levantando dados para combater de frente esses males. Entre tantas causas

multifatoriais, sabemos que a exploração sexual por meio da internet, no Brasil, está

realmente preocupando as pessoas ligadas ao problema. A CNBB, os institutos de

pesquisa, o parlamento, todos estão preocupados com essa exploração e com o

consumo da pornografia infantil, sobretudo por intermédio da internet. Convidamos

todos os segmentos da sociedade mineira, todos os que se preocupam e defendem

essa bandeira a comparecerem na Assembleia Legislativa para participar da

audiência pública a se realizar na próxima quinta-feira, às 15 horas. Discutiremos a

política pública do governo estadual, a campanha Proteja Nossas Crianças. O

Senador Magno Malta participará do encontro, pernoitará, possivelmente aqui em

Belo Horizonte. Haverá uma série de atividades para que esse evento deixe uma

marca histórica na nossa Casa Legislativa. Esperamos que o povo, as entidades e as

igrejas compareçam, enfim, todos os que querem se unir a nós em defesa das

crianças. Muito obrigado, Sr. Presidente.
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* - 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.

ACORDO DE LÍDERES

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

Os Deputados que este subscrevem, representando a totalidade dos membros do

Colégio de Líderes, deliberam que seja prorrogado até o dia 30/6/2009 o prazo para

recebimento de emendas ao Projeto de Lei nº 3.337/2009, que dispõe sobre as

diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2010

e dá outras providências.

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2009.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo e determina o seu cumprimento.

Mesa da Assembleia, 16 de junho de 2009.

José Henrique, 2º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que, nos termos do inciso II do art. 235 do

Regimento Interno, foram apresentadas as seguintes candidaturas ao cargo de

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado: do Sr. Alexandre Bossi Queiroz, por

meio do Requerimento nº 4.020/2009; do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, por meio do

Requerimento nº 4.021/2009; do Deputado Irani Barbosa, por meio do Requerimento

nº 4.022/2009; e do Deputado Sebastião Helvécio, por meio do Requerimento nº

4.023/2009. Informa, ainda, que os requerimentos serão encaminhados à Mesa da

Assembleia para análise da documentação referida no art. 236 do Regimento Interno

e verificação dos requisitos estabelecidos no art. 78 da Constituição do Estado.

Comunicação da Presidência
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A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 4.024/2009, da

Comissão de Direitos Humanos, e 4.025 a 4.028/2009, 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 Fiscalização Financeira - aprovação, na 13ª

Reunião Ordinária, em 3/6/2009, do Requerimento nº 3.910/2009, da Comissão de

Segurança Pública; de Política Agropecuária - aprovação, na 13ª Reunião Ordinária,

em 9/6/2009, do Projeto de Lei nº 3.285/2009, do Deputado Weliton Prado; de Minas

e Energia - aprovação, na 14ª Reunião Ordinária, em 10/6/2009, dos Requerimentos

nºs 3.840 e 3.841/2009, da Comissão de Assuntos Municipais, 3.862/2009, da

Comissão de Participação Popular, e 3.912/2009, da Comissão de Turismo; de

Direitos Humanos - aprovação, na 12ª Reunião Ordinária, em 10/6/2009, do Projeto

de Lei nº 3.311/2009, do Deputado Doutor Rinaldo; e de Assuntos Municipais -

aprovação, na 5ª Reunião Extraordinária, em 10/6/2009, dos Requerimentos nºs

3.947/2009, do Deputado Domingos Sávio, 3.953 a 3.959/2009, do Deputado Wander

Borges, 3.970/2009, do Deputado Elmiro Nascimento, e 3.972 a 3.979/2009, do

Deputado Wander Borges (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, requerimento do Deputado Wander Borges

solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 3.077/2009 (Arquive-se o

projeto.); nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos

dos Deputados Vanderlei Jangrossi e outros solicitando a convocação de reunião

especial para homenagear o Hospital da Baleia pelos 65 anos de sua fundação; Eros

Biondini e outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear as

instituições da Rede Complementar de Suporte Social na Atenção ao Dependente

Químico - RCSS-DQ -; Gustavo Valadares e outros solicitando a convocação de

reunião especial para homenagear a Associação Mineira de Cronistas Esportivos -

AMCE - pelos 70 anos de sua fundação; e Dalmo Ribeiro Silva e outros solicitando a
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convocação de reunião especial para homenagear a Faculdade de Direito do Sul de

Minas, de Pouso Alegre, pelos 50 anos de sua fundação; e, nos termos do inciso VII

do art. 232, combinado com o art. 140, do Regimento Interno, requerimento da

Deputada Ana Maria Resende solicitando que o Projeto de Lei nº 413/2007 seja

encaminhado à comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de

Educação perdeu o prazo para emitir seu parecer.

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 2.177, 2.354, 2.561,

2.577 e 2.592/2008 (À sanção.).

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Rosângela Reis solicitando seja

encaminhado ofício à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social -

INSS - de Governador Valadares, solicitando as seguintes informações dos

Municípios de Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo e Governador Valadares: 1 -

número de peritos em exercício nesses Municípios; 2 - tempo médio de espera pelo

segurado nesses Municípios para julgamento de recursos interpostos à Junta de

Recursos; 3 - número de perícias médicas realizadas no ano de 2008; 4 - número de

perícias realizadas que resultaram na concessão de aposentadoria por invalidez e

auxílio-doença no ano de 2008; 5 - número de perícias realizadas que resultaram no

indeferimento de pedidos de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença no ano de

2008; 6 - número de pedidos de reconsideração protocolados; 7 - número de

requerimentos de benefícios auxílio-doença e aposentadoria protocolados em 2008.

Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Transporte solicitando seja encaminhado à Petróleo

Brasileiro S.A. - Petrobras - pedido de informações sobre a alteração no cálculo da

alíquota de repasse da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide -

para Estados e Municípios. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

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

Oficie-se.
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Requerimento da Comissão de Transporte solicitando seja encaminhado ao

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT - pedido de

informações sobre a colocação de rotatórias ou redutores de velocidade no trevo de

São José da Lagoa, no Município de Curvelo, e de ponto de pedágio no Município de

Corinto, todos na BR-135. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

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

Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Educação solicitando seja encaminhado ao

Presidente do Conselho Comunitário Unidos pelo Ribeiro de Abreu - Comupra -

pedido para que tome as providências definidas na audiência pública desta Comissão

realizada em 16/4/2009, a saber: 1 - elaboração de minuta de convênio entre o

Comupra e a Secretaria de Estado de Educação, visando regular o funcionamento do

programa Nossa Horta, nas dependências da Escola Estadual Bolívar Tinoco Mineiro;

2 - elaboração de um plano de trabalho referente à utilização do programa Nossa

Horta pelos alunos da mencionada escola, com fonte laboratorial para composição

acadêmica curricular de educação ambiental e cidadania; 3 - que a referida entidade

comunique a esta Comissão, mediadora do conflito, as medidas que vierem a ser

adotadas. Para tanto, encaminha, em anexo, cópia das notas taquigráficas da

audiência citada. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Cultura solicitando seja encaminhado às

Presidências da MRS Logística S.A. e da Ferrovia Centro-Atlântica, concessionárias

da extinta Rede Ferroviária Federal S.A., pedido de informações sobre os

procedimentos adotados para a preservação do patrimônio ferroviário da Rede. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos solicitando seja encaminhado à

Câmara Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para que seja enviada a

esta Casa cópia das notas taquigráficas da audiência pública realizada pela

Comissão de Administração Pública dessa Câmara em 2/9/2008, com a finalidade de

discutir a utilização de investimentos do Plano de Aceleração do Crescimento - PAC -
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para ampliação do programa Vila Viva. Em votação, o requerimento. As Deputadas e

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

Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos solicitando sejam encaminhados

ao Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais cópia das notas taquigráficas e

documentos anexados e pedido de providências para apurar denúncia apresentada

sobre suposta negligência no atendimento clínico do Sr. Eustáquio Perdigão, no

Hospital João XXIII. 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, apoiado

por acordo da totalidade dos membros do Colégio de Líderes, solicitando a

prorrogação do seu prazo de 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.

Questão de Ordem

O Deputado Weliton Prado - Gostaria de dizer a todas as Deputadas e a todos os

Deputados desta Casa que é hilária a nota publicada pela Cemig em relação ao

processo de licitação para a locação de veículos. Vimos questionar os pontos dessa

nota da Cemig. Sei que não há tempo para fazer isso em 4 minutos, mas queremos

apresentar toda uma vasta documentação, que deixamos à disposição dos

Deputados desta Casa, na qual estamos questionando ponto por ponto. Vejam o que

a Cemig tem a coragem de falar em nota: “Em conformidade com as melhores

práticas de gestão e levando-se em consideração a redução dos custos diretos e a

economia dos recursos públicos”. Diz que está economizando recursos públicos,

quando, na verdade, está fazendo uma licitação para alugar veículos por três anos,

no valor de R$147.000.000,00. Se a Cemig fosse comprar esses veículos, eles

sairiam por menos da metade do preço, ficariam em torno de R$60.000.000,00. Para

os telespectadores nos entenderem, darei um exemplo. Você chega a um local para

alugar uma casa. Faz um contrato. O aluguel será por três anos. Para alugar essa

casa, você pagará o aluguel de R$100.000,00 por três anos. Mas, se você quiser

comprá-la, qual será o valor? Vou vendê-la a você por R$40.000,00. Olhem só a
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diferença. Para ser do cidadão, o valor do bem ficaria em torno de R$40.000,00. Mas,

se ele fosse para alugar a casa e devolvê-la no final dos três anos, pagaria mais que

o dobro. Isso é um verdadeiro absurdo, um desrespeito com o recurso público. Já

entramos com representação no Ministério Público Estadual, no Ministério Público

Federal e também já a encaminhamos ao Tribunal de Contas. A população mineira

tem de tomar conhecimento desse verdadeiro abuso. Se essa licitação ocorrer da

maneira como está sendo encaminhada, teremos todos os motivos para suspeitar

que determinada empresa estará sendo favorecida. É praticamente impossível

cumprir todos os pontos técnicos solicitados, apresentar toda documentação. São

mais de 700 itens. Outra questão: o motante exigido no que se refere ao patrimônio

da empresa, o que dificulta a participação de outras empresas, pois esse patrimônio

tem de ser de mais de R$14.000.000,00. Realmente, podemos questionar vários

pontos. Apresentamos um documento solicitando um estudo de viabilidade

econômica e financeira dessa licitação. Na nota, a Cemig falou de um estudo de

viabilidade econômica e financeira. Por que esse estudo não foi tornado público? Por

que a população de Minas Gerais não teve conhecimento desse estudo? Por que isso

não aconteceu? Outro ponto: no estudo estão avaliados todos os tipos e marcas de

veículos, bem como a estimativa de cada serviço que a Cemig relaciona? Não sei.

Isso não fica claro. Nele consta alguma proposta de empresas de venda ou de

prestação de serviços, como controle de frota e seguros? Estamos apresentando uma

série de questionamentos e queremos respostas da Cemig. Outra questão que nos

traz muitas dúvidas se refere aos serviços adicionais que estão incluídos nos custos

de locação. Temos algumas dúvidas quanto às declarações feitas pela Cemig.

Acreditamos que alguns serviços, em razão do número de veículos, possam até

mesmo ter um custo muito mais baixo, com pouco impacto no preço. É lógico que, ao

se comprarem 1.200 veículos, o preço de alguns itens vai cair. Em muitas empresas,

o veículo já vem com seguro e manutenção por três anos. Por que na nota a Cemig

justifica o valor alto explicando que está garantindo a manutenção, a mão de obra e a

revisão? Isso é obrigação. Um veículo novo praticamente não precisa de revisão e, se

for feita, será de responsabilidade de quem está vendendo. Portanto, isso não pode

servir de desculpa. Aliás, é uma desculpa esfarrapada da Cemig.
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Outra questão se refere ao caso de documentação e seguros. A empresa não faz

crer que esses serviços, pela terceirização, serão mais baratos. Por que serão mais

baratos caso sejam terceirizados? A empresa terceirizada não pagará esse serviço

da mesma maneira, como o seguro? O valor do seguro não é único para todas as

empresas? Então, essa é outra desculpa esfarrapada. A substituição de veículos, no

caso de aquisição, pode ser feita por meio de leilão. A Cemig, em três anos, poderá

receber grande parte desses recursos de volta, ao fazer um leilão. Aliás, a política da

empresa é trocar a frota de três em três anos. Essa é outra justificativa. Num dos

itens da nota, a Cemig esclarece que os veículos deverão ser substituídos quando

completarem, no máximo, 36 meses de uso. O contrato prevê 36 meses de uso e

pode ser prorrogado por mais dois. Logicamente, o veículo terá de ser substituído.

Então, repito, a desculpa é esfarrapada. Questionamos a nota publicada pela Cemig,

e a população mineira, os consumidores não podem ser penalizados. Esses valores

absurdos que a Cemig está pagando para alugar veículos terão impacto na conta de

luz de todos os consumidores de Minas Gerais. Eles estarão na planilha de custo, e

quem pagará por isso? Serão todos os trabalhadores de Minas Gerais. Então

repudiamos, pedimos que a direção da Cemig coloque a mão na consciência e não

venha prejudicar o consumidor mineiro. As pessoas não são bobas. Essa é uma

questão muito grave, muito séria. Há vários indícios de direcionamento da licitação.

Trata-se de um valor realmente astronômico. Para alugar os veículos, o valor

cobrado é R$147.000.000,00. Para comprar esses mesmos veículos, o valor será de,

no máximo, R$60.000.000,00, R$70.000.000,00. Ou seja, menos da metade do preço

para que esses bens, esses veículos tornem-se propriedade da Cemig. E depois de

três anos, a Cemig ainda pode, por meio de leilão, fazer com que esse patrimônio

possa ser utilizado na compra outros veículos novos. Ficam aqui os nossos

questionamentos. Solicitamos providências por parte do Ministério Público e do

Tribunal de Contas. Vamos acompanhar, fiscalizar, e tornar essa questão pública,

para que as pessoas realmente tenham informações sobre o que está acontecendo

com o dinheiro do povo, porque esse dinheiro é do povo.

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Deputado, a Presidência informa que

o seu tempo já ultrapassou os 3 minutos.
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O Deputado Weliton Prado - Quero agradecer, mas este é um assunto muito sério,

e 3 minutos não são nada perto dos milhões e milhões de reais com que a população

de Minas terá de arcar. Trata-se de muito dinheiro, cerca de R$80.000.000,00 a mais.

Portanto, creio que 3 minutos praticamente não são nada. Quero agradecer, contar

com o apoio dos Deputados desta Casa e dizer que vamos para a rua, nos mobilizar,

mostrar esse absurdo para toda a população de Minas. O povo tem de saber, tem de

ter conhecimento do que está acontecendo. Há sérias suspeitas de direcionamento e

de irregularidades, prejudicando com a conta de luz justamente aquelas pessoas

mais necessitadas. Todo esse recurso será jogado na planilha de custo, e os

consumidores de Minas, todas as pessoas que utilizam a energia elétrica da Cemig,

terão de pagar a conta.

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 Hely Tarqüínio, nesse fim de semana

viajamos bastante pela nossa região. Gostaria de destacar aqui a nossa presença em

Serra dos Aimorés, na divisa com a Bahia, onde há uma grande destilaria de álcool

operando, e ainda lamentar que, no Município vizinho de Nanuque, uma outra

destilaria tenha entrado em processo de liquidação judicial, o que traz um problema

grave, de desemprego, em função, é claro, das políticas do governo, de não fixar

margem de rentabilidade para os operadores das usinas de álcool da nossa região.

Em Serra dos Aimorés, visitamos um grande companheiro, o Prefeito Célio Pinto, que

foi Prefeito de 1983 a 1988, tem três irmãos Prefeitos no Estado da Bahia e um irmão

Deputado Federal, Uldurico Pinto, grandes amigos, grandes companheiros. Ele foi

vitimado há cerca de 70 dias por um infarto. Está recuperando-se, mas já assumiu o

cargo. Queremos cumprimentar o Célio, desejar a ele um restante de mandato pleno

de realizações e dizer que estaremos juntos para ajudá-lo naquilo que for necessário.

De Serra do Aimorés, fomos a Nanuque para participar de um evento muito

importante, Sr. Presidente. Conseguimos expandir a Universidade Federal dos Vales

do Jequitinhonha e Mucuri. Já assinamos, em Nanuque, com a presença do Vice-
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Reitor Donaldo Rosa, um importante documento, a criação de uma universidade

aberta com vestibular já a partir deste ano. Trata-se da Universidade Federal dos

Vales do Jequitinhonha e Mucuri, expandido-se para Nanuque. Havíamos conseguido

a expansão da universidade de Diamantina para Teófilo Otôni, cujas obras já estão

em andamento. Vamos trabalhar, ainda neste ano, para a expansão da universidade

aberta, que é a primeira fase da sua instalação; logo após, os cursos semipresenciais

e os presenciais. Tudo dependendo de uma ação de governo e, é claro, contando

também especialmente com a participação do Deputado Federal Ademir Camilo,

desde o início desse trabalho, que começamos em 2003 com a Reitora Mirelle, à

época, e hoje com o novo Reitor, Dr. Pedro, e com o Nonaldo Rosa, Vice-Reitor

também muito competente. E, graças a Deus, houve a transformação da

Universidade Federal de Diamantina, que antes era apenas uma faculdade de

odontologia. Essa transformação se deu a partir do importante trabalho do Deputado

Federal Ademir Camilo. Agora está ocorrendo sua expansão, da qual temos

participado, pois já fomos a Brasília com o Ademir para resolver questões internas.

Temos também discutido algumas questões com o Conselho da Universidade. Diante

disso, realmente a Universidade dos Vales do Mucuri e Jequitinhonha está se

expandindo, de modo que, daqui a alguns dias, se Deus quiser, teremos uma

universidade do porte da UFMG. Esse é um trabalho continuado.

Sr. Presidente, gostaria de agradecer ao Prefeito Nide Brito, que por duas vezes foi

Prefeito de Nanuque. Como o ex-Prefeito Armando não poderia mais se reeleger, fez

um convite ao Nide, que foi eleito Prefeito daquela terra e tem feito um governo

brilhante, determinado, acompanhado pelo seu Vice-Prefeito Evandro. Fizeram uma

solenidade bonita, reunindo a Prefeitura e todos os Vereadores, as Diretoras de

escolas, o Presidente da Associação Comercial e toda a imprensa da cidade,

televisão, rádios e jornais. Trata-se de uma cidade importantíssima, um micropolo

daquela parte do Estado ligado à Bahia e ao Espírito Santo. É uma cidade que sofre

muito, especialmente na área da saúde, pois, como V. Exa., Sr. Presidente, sabe,

tanto os moradores do Norte do Espírito Santo como os do Sul da Bahia correm para

lá, e o Município está com seu sistema de saúde prejudicado. Há necessidade de,

nos próximos dias, confirmarmos com o Secretário Marcus Pestana investimentos
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estatais para o hospital municipal de Nanuque. Após essa visita a Nanuque, fomos a

Carlos Chagas para nos reunirmos com Israel Brauer, com o ex-Prefeito Nathan

Bauer e com o Vereador Iclênio. Conversamos sobre o destino da cidade, onde, no

passado, tínhamos algumas destilarias de álcool que foram fechadas. Essa é uma

região que busca com vontade o seu desenvolvimento. E, às vezes, as pessoas

pensam que não há iniciativa, que não há espírito empreendedor naquela região, que

as pessoas não tentam fazer algo. É importante destacar que sem os estímulos de

uma estrada de ferro, sem o Proacesso, que agora está em fase de conclusão, sem

as obras de infraestrutura que o governo do Estado estava levando para a região,

ficará difícil. Vamos aqui lamentar e perguntar ao governo onde está o projeto

anunciado em Montes Claros, o Programa Regional de Desenvolvimento para os

Vales do Mucuri e Jequitinhonha. Se tivermos estímulos, teremos iniciativa, porque

temos pessoas corajosas para empreender. Já tivemos cinco destilarias de álcool

naquela área, e hoje temos apenas duas: uma quase entrando em processo de

concordata, numa situação muito ruim; e outra ainda em funcionamento, a pleno

vapor, graças à competência do seu Diretor-Gerente, Délio, muito competente.

Entretanto a região precisa de outros estímulos. Não podemos viver apenas da nossa

iniciativa sem que haja uma certa compensação. Estamos hoje na área da Sudene,

conquista que realizamos no passado. Lembro-me muito bem de que conquistamos a

condição de participarmos da Sudene, quando Júnia Marise era Senadora, pois o

projeto foi apreciado no Senado inicialmente, para depois ser homologado pela

Câmara. Aí acabaram com a Sudene e passamos a fazer parte da Adene, quando

Aécio Neves era Presidente da Câmara dos Deputados. Retornamos à Sudene e,

mesmo assim, os estímulos da Sudene no Banco do Nordeste não têm sido

suficientes. É preciso que o governo do Estado possa alocar naquela região, em

Teófilo Otôni, Almenara ou Araçuaí, enfim, em qualquer uma dessas três cidades, os

instrumentos de governo. Farei aqui alguns questionamentos. Por exemplo, não se

justifica que a Regional da Secretaria da Fazenda tenha saído de Teófilo Otôni para

Governador Valadares. Ou seja, não se justifica que a Regional fique em Governador

Valadares, se o grande projeto da Ruralminas, hoje dirigida pelo competente

companheiro Paulo Bregunci, é construir barragens em todos os Municípios dos
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Vales do Mucuri e Jequitinhonha. As obras estão sendo feitas no Mucuri e no

Jequitinhonha. Toda estrutura de maquinário e de equipamento, além do parque de

obras da Ruralminas, está em Itambacuri. Todavia, a gerência está em Governador

Valadares. Se o governo não estiver mais próximo de nós, com suas gerências e

agências regionais, se não pudermos, por exemplo, indicar pessoas competentes

para dirigir esses órgãos regionais, certamente muita coisa ficará faltando.

Lembro-me de que o Governador Aécio Neves, com toda boa vontade, criou a

secretaria especial da região e a entregou, por duas vezes, a representantes do Norte

de Minas. Não tenho nada contra a atual Secretária, que é da região. Por dois

mandatos, o Norte de Minas comandou o Idene. No entanto, por estar a gerência

muito longe, mesmo com toda a competência da Elbe Brandão, naquela cidade,

durante três anos de atuação do Idene, não se aprovou um projeto sequer do

Programa de Combate à Pobreza Rural.

É importante termos próximos de nós os órgãos de governo, que devem contar com

pessoas competentes. Precisamos poder dar palpites. Caso esses órgãos não

estejam funcionando, temos de ter a liberdade de pedir que se coloque à frente deles

alguém mais competente. Se isso não acontecer, certamente estará comprometido o

esforço do Governador relativamente à região. Elogiamos sobejamente a atuação do

Governador, salientando que ele tem feito investimentos sustentáveis na região. Para

cada R$1,00 real investido no Estado, ele investe R$2,00 no Mucuri e no

Jequitinhonha, para onde leva empreendimentos importantes, como o programa

Travessia e o Luz para Todos, que será retomado agora em julho. Estamos

recebendo uma série de benesses. No entanto, falta entender que, se os órgãos

regionais de governo não estiverem próximo do problema, a situação ficará

complicada.

Lembro-me, Sr. Presidente, de que, nos idos de 1994, quando fui Secretário

Adjunto de Recursos Minerais, Hídricos e Energéticos, consegui, com a Secretaria

Nacional do Ministério, correspondente à época, uma verba de US$6.000.000,00,

para iniciarmos um projeto de construção de 1.020 barragens nos Municípios do

Jequitinhonha e do Mucuri. Posteriormente, quando saí do governo, por retornar à

Prefeitura de minha cidade, esse projeto simplesmente foi paralisado em cerca de
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300 barragens. Agora, o Governador Aécio Neves, por entender a necessidade da

continuação dele, retoma o projeto das pequenas barragens. O governo está

trabalhando com afinco. Tive notícia de que o Paulo Bregunci está adquirindo mais

quatro patrulhas motomecanizadas para acelerar o processo da construção de

barragens. Essa construção vai ao encontro dos anseios da bancada do Norte, que

tanto grita pela falta de barragens para contenção das águas, para levantar o lençol

freático e para proteger as nascentes dos rios. Todavia esse projeto, que é vigoroso,

não obterá tantos resultados se o comandante do projeto na área do Mucuri e do

Jequitinhonha, o Leonardo Natalino, tiver de recorrer a Valadares para tomar

decisões. O órgão tem de estar mais próximo.

Comentei com o Presidente da Cemig, Djalma Morais, que o projeto Luz para

Todos não tem razão de continuar sendo comandado a partir de Governador

Valadares porque a área do Rio Doce já foi toda atendida. Falta atender os rincões do

Jequitinhonha e do Mucuri. É importante que se mude essa gerência regional de

obras do Luz para Todos para Teófilo Otôni. O Paulo Bregunci que nos ouça e

desloque também a regional da Ruralminas para o projeto das barragens para Teófilo

Otôni, para Almenara, para Araçuaí, ou seja, para mais próximo, para que a gerência

fique mais fácil e os resultados apareçam.

Finalmente, Sr. Presidente, quero dizer que neste dia tivemos a alegria de receber

um novo Deputado, mas também a tristeza de, ao longo de 40 anos, pela primeira

vez na história da Assembleia, haver a cassação do mandato de uma Deputada. Isso

é lamentável, um precedente ruim, com o qual temos de nos preocupar. Não temos

de nos preocupar com o fato em si, não estamos aqui para discutir o mérito da

questão. Devemos receber de coração aberto o novo companheiro que aqui chega,

embora lamentando o fato de, ao longo da história da nossa Assembleia, ser essa a

primeira vez que um Deputado perde um mandato por esse ser cassado.

Isso realmente nos entristece e preocupa, porque o último bastião e a última

trincheira da democracia é sempre o Poder Legislativo, que é o único lugar em que o

povo pode entrar e ficar à vontade, sempre cercado pela imprensa, nas galerias

liberadas e nas reuniões de comissões abertas ao povo. Um Poder desarmado, que é

a sustentação da democracia. Não podemos deixar que esse primeiro exemplo
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prospere. Não podemos permitir isso. Também temos de ser fiscais de nós mesmos e

atuar para que um percalço qualquer de campanha eleitoral não venha prejudicar o

posicionamento da representação popular do nosso Estado. Podemos xingar e

reclamar dos políticos. Existe político safado e ladrão? Existe, mas também existe

médico ladrão, Juiz ladrão, Governador ladrão, Presidente da República ladrão. Tem

gente safada em todas as estradas e em todas as categorias, mas o Parlamento,

como instituição, tem de ser respeitado.

Esses exemplos são ruins. Vimos, nos últimos 90 dias, a tentativa de enlamear o

Congresso Nacional, na mídia impressa, sobretudo. Isso me preocupa porque, como

jornalista que sou desde 1970, acompanho a história deste país e vi toda a imprensa

brasileira acobertar o golpe de 1964, dando suporte para a implantação da ditadura

no Brasil. Esse é um risco que temos de analisar. Sei que estou ultrapassando os

limites da fala, porque comecei comentando as viagens que fiz pelo interior, mas este

é o momento de mostrar posições. Político que tem vergonha na cara tem de colocar

a sua posição de forma bem tranquila e transparente em relação aos fatos nacionais.

A minha preocupação é com a instituição e não com a minha pessoa ou com o meu

mandato. A instituição precisa ser preservada porque ela é o último bastião da

democracia. V. Exa., que acompanhou muito bem esse processo, sabe disso.

Sabemos como se chega a uma ditadura. A primeira coisa a fazer é enlamear,

demolir, destruir e desmoralizar o Poder Legislativo. A ditadura só se consolidou no

Brasil com o AI-5 e com o fechamento do Congresso Nacional. Antes era apenas um

movimento militar, um golpe de Estado, mas a ditadura propriamente dita, ou seja, as

mortes, as prisões e as perseguições aconteceram a partir do momento em se fechou

a Casa do povo, local em que os Deputados, representantes do povo, poderiam falar

na defesa dos interesses da população. Márcio Moreira Alves foi um exemplo para

todo o Brasil. Todos os brasileiros deveriam conhecer a história de Márcio Moreira

Alves, precisamente o seu discurso, pelo qual foi cassado e o Congresso fechado.

Precisamos conhecer um pouquinho mais de história, porque estamos num

momento interessante. O mundo inteiro está-se abrindo para a democracia, e, agora,

existe um perigo no Irã, a reeleição fraudulenta do Presidente Mahmoud

Ahmadinejad. Acho que foi fraudulenta, e ele já está até construindo armas atômicas.
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Esse é um risco que não podemos correr. Quem está no Parlamento de Minas, que

é a sede e a trincheira primeira da liberdade, da luta pela democracia no Brasil,

precisa alertar a população para alguns aspectos, aproveitando este espaço que

temos, esta trincheira que é a tribuna da Assembleia de Minas. Agradeço a V. Exa. a

paciência e o tempo, já esgotado. Que Deus nos ajude a continuar juntos trabalhando

na defesa da democracia e do nosso poder de representar o povo de Minas Gerais.

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 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* - Agradeço ao Sr. Presidente, Deputado Hely

Tarqüínio. Gostaríamos de dar prosseguimento ao questionamento que fizemos sobre

a nota divulgada pela Cemig, da qual discordamos com muita veemência.

A Cemig diz em um dos pontos: “A Cemig refuta a afirmativa de que o orçamento

para a locação de frota no valor de R$147.000.000,00 é “muito alto”, com base nas

seguintes considerações”. Então, ela está achando que está baratinho, não é!?

R$147.000.000,00 não é nada, é dinheiro do povo mesmo, não tem problema, não,

pode gastar à vontade! Ela questiona, refuta e diz que R$147.000.000,00 não é um

valor muito alto, é um preço justo. Lógico, para quem ganhar a licitação será uma

maravilha, realmente terá um lucro extraordinário.

No primeiro ponto, a Cemig diz o seguinte: “A decisão da empresa pela locação dos

veículos ao valor orçado foi devidamente precedida de estudo de viabilidade

econômico-financeira, que indicou a locação como melhor opção para atendimento à

demanda. O valor de R$147.000.000,00 determina o limite máximo de locação de

veículos como a melhor alternativa em relação à aquisição”. Onde está esse estudo

econômico? Onde está esse estudo financeiro? Por que ele não foi publicado? Por

que esse estudo não foi levado ao conhecimento de toda a população de Minas?

Esperam ter um questionamento, para falarem que existe um estudo. Queria ter

acesso a esse estudo.

Esse é um dos primeiros pontos que questionamos. Nesse estudo estão avaliados

todos os tipos de marcas de veículos, bem como a estimativa de cada serviço que a
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Cemig relaciona? Nele consta alguma proposta de empresas de venda ou de

prestação de serviços, como controle de frotas e seguros? Onde ele está? São

questionamentos que fazemos e que, infelizmente, a Cemig não esclarece.

Outro ponto: “O valor médio de aquisição citado da ordem de R$60.000.00 não

reflete a realidade”. Justamente. Queria ter acesso a esses dados, para que os

analisemos. A Cemig não os apresenta.

Terceiro ponto: “Estão incluídos nos custos de locação os seguintes serviços

adicionais”. Olhem só o verdadeiro absurdo, porque isso é responsabilidade de

qualquer proprietário de veículo. Olhem só a justificação do valor em um dos itens:

“grades de madeira, engates para carretinha e toldo de lona”. Esse engate para

carretinha deve ser de ouro ou de diamante. Não tem lógica! Tiveram coragem de

dizer isso na nota justificativa. Um dos pontos que justificam está aqui: engates para

carretinha e toldo de lona. Nossa Senhora, esse toldo de lona deve ser de quê!?

Deve ser de qual tipo de seda!? Esse engate para carretinha deve ser de ouro para

chegar a esse valor.

Olhem só outro ponto que serve como justificação, olhem só que verdadeiro

absurdo: “Fornecer o plano de gestão, com manutenção da frota de veículos”. É

lógico que isso é obrigação. Se você compra um carro novo, ele já vem com a

garantia. É lógico que a terá; é tranquilo. “Disponibilizar e manter somente veículos

em perfeito estado de uso, conservação e funcionamento.” É lógico também. O carro

é novo, e todo o mundo sabe que carro novo não dá problema. Se der problema,

você tem garantia. Se você comprar uma televisão nova e ela der problema, existe

garantia de dois, três, até de cinco anos. Se der algum problema durante tal período,

você vai lá e troca. Aqui é a mesma coisa. Uma grande promoção: o aluguel de uma

TV em cores será de R$10.000,00, mas, se você quiser comprá-la, ela fica em

R$2.000,00. Essas são as contradições.

Outro ponto: “Contratação de todos os seguros dos veículos a que estiver obrigada

pelas leis brasileiras”. É lógico, os veículos novos devem ter seguro. Na Renault, se

você comprar um carro, ele já sai da concessionária com seguro. Esse é outro ponto

que também não se justifica.

Outro absurdo: “Providenciar e manter junto aos órgãos federais, estaduais e
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municipais toda a documentação necessária para o licenciamento e o emplacamento

dos veículos”. Vejam a justificação que a Cemig tem a coragem de dar: “Providenciar

e manter junto aos órgãos federais, estaduais e municipais toda a documentação

necessária para o licenciamento e emplacamento dos veículos”. Esse é um grande

problema, por isso aumentou a licitação. A licitação para alugar o veículo fica muito

mais cara, porque tem que deixar toda a documentação em dia. E se a Cemig

comprar os veículos, vai precisar ter os impostos em dia, e sai mais barato ainda,

porque sai 12% menos de ICMS. Então, a desculpa é esfarrapada. Nem acreditamos

que uma nota destas seja tratada com seriedade, isso é um desrespeito pela

população, pelos consumidores de Minas Gerais.

As pessoas devem ter conhecimento do que está havendo, pois isso é dinheiro do

povo. Sabemos que a Cemig praticamente tem o monopólio da energia elétrica em

Minas Gerais. Todos os custos são bancados pela população. Na planilha de custos

do ano que vem estarão R$147.000.000,00, e será uma das justificativas da Cemig

para querer aumento no valor da conta de luz. Isso ocorre todo ano, sendo uma das

energias mais caras a cobrada pela Cemig.

“A Cemig nega qualquer insinuação de que tenha havido direcionamento na

licitação, uma vez que o tempo para apresentação de propostas está aderente ao

exigido pela legislação em vigor, além do que o processo já foi publicado

anteriormente.” Primeiro, para participar dessa licitação, a empresa deve ter um

capital de mais de R$14.000.000,00. Isso exclui muitas empresas de disputar a

licitação. Outro ponto é juntar mais de 700 documentos. Será que isso é necessário?

Somente quem tem informação conseguirá garantir toda essa documentação.

A Cemig diz que “além de tudo, o processo já foi publicado anteriormente, foi

submetido a audiência pública em 12/6/2008, tendo sido, inclusive analisado e

aprovado pelo Tribunal de Contas do Estado”. Apresentamos uma representação ao

Tribunal de Contas do Estado e queremos uma explicação. O Tribunal de Contas do

Estado tem a responsabilidade de analisar com seriedade, vamos fazer uma visita ao

Tribunal e queremos uma justificação. Estamos provando aqui os valores e queremos

todas as informações a respeito do estudo que a Cemig alega ter feito, mas ninguém

conhece, porque não se tornou público.
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Na nota, a Cemig ainda informa que “em respeito ao direito de esclarecimentos aos

possíveis participantes da licitação e fruto de pedido de adiamento formal ocorrido em

27/5/2009, deliberou pelo adiamento do pregão presencial”. Mentira. Isso ocorreu

somente depois da denúncia que fizemos. Fizemos uma denúncia, e a Cemig adiou o

pregão.

Portanto, questionamos essa nota da Cemig e solicitamos providências por parte do

Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público, pois trata-se de verdadeiro

escândalo. Colocamos em xeque a licitação da Cemig, pois é muito dinheiro, e o

dinheiro do povo deve ser tratado com respeito. Fizemos um vasto estudo em relação

à viabilidade econômica e financeira. A Cemig afirma que elaborou um estudo de

viabilidade econômica e financeira. Por que esse estudo não foi tornado público?

Deveria ter sido. No estudo estão avaliados todos os tipos e marcas de veículos, bem

como a estimativa de cada serviço que a Cemig relaciona? Ninguém sabe. Nele

consta alguma proposta de empresas de venda ou de prestação de serviços, como

controle de frota e seguros? Por isso estamos solicitando, por meio de requerimento,

informações sobre o estudo de viabilidade econômica e financeira realizado pela

empresa, que aponta a locação e a terceirização da gestão de 1.193 veículos

automotores de carga e de passageiros como a melhor medida de economia de

recursos públicos, em detrimento da aquisição de veículos e investimentos na área

técnica própria da empresa. É pressuposto necessário para a terceirização de um

serviço como o de transporte que haja detalhados estudos e planejamentos,

incluindo-se a disponibilidade de pessoal próprio da Cemig para acompanhar,

fiscalizar e tomar todas as providências necessárias ao bom andamento dos serviços.

A Cemig tem um corpo técnico com engenheiros mecânicos; então, não há essa

necessidade, e as justificativas realmente são muito frágeis.

Outro ponto que questionamos foi sobre os serviços adicionais incluídos nos custos

de locação. Temos algumas dúvidas quanto às declarações feitas pela Cemig.

Acreditamos que, em alguns serviços, devido ao número de veículos, poderá até

mesmo haver custos muito mais baixos, com pouco impacto. É lógico. Quando se

compra um número maior de veículos, a tendência é o custo baixar. E o IPI que foi

reduzido? Em momento algum, a Cemig cita isso. Até na licitação feita anteriormente,



____________________________________________________________________________
650

a Cemig colocou o valor de R$116.000.000,00 e cancelou a licitação justamente

porque tinha dúvida em relação aos preços. De lá para cá, o que aconteceu?

Aumentou esse valor para R$147.000.000,00, sendo que o IPI foi reduzido. Então,

não há justificativa.

No caso dos serviços de revisão, manutenção, mão de obra, peças e pneus,

algumas marcas já apresentam essas garantias. Podiam até colocar isso na licitação.

Queremos a garantia para, se o veículo tiver algum problema, a substituição ser feita,

por exemplo, em 48 horas. Isso já poderia ser objeto de licitação para a compra dos

veículos.

No caso da documentação e seguros, a empresa não faz crer que, pela

terceirização, esses serviços serão mais baratos. Ela não prova isso. No caso da

aquisição, a substituição de veículos pode ser feita por meio de leilão. Para a

aquisição e gestão de 831 viaturas no Estado, o contrato com a Júlio Simões foi de

R$56.000.000,00. Mas o da Cemig, para 300 veículos a mais, apresenta o valor de

referência de R$147.000.000,00 - cerca de R$90.000.000,00 a mais -, sendo que

sobre o próprio contrato feito com a Polícia Militar para adquirir 831 viaturas houve

vários questionamentos na Justiça. Até os próprios Diretores da Júlio Simões

alegavam, naquele momento, que havia irregularidades, até no Estado de Minas

Gerais, sobre matéria publicada em toda a imprensa de Minas.

Outro ponto é o grande desrespeito, porque, infelizmente, o edital não prioriza as

empresas de Minas Gerais, cometendo o mesmo erro do governo do Estado na

compra das viaturas para a Polícia Militar, em que o grupo paulista Júlio Simões

ganhou a licitação, em detrimento da economia mineira e da geração de emprego e

renda local. Neste momento de crise financeira mundial, qual fábrica em Minas não

se esforçaria para fornecer esses veículos? Todas as fábricas teriam muito interesse

em fornecê-los para o nosso Estado, e isso representaria cerca de dois meses de

faturamento. Dessa forma, a empresa, que é estatal, estimularia a economia e a

geração de emprego e renda em Minas Gerais. Em detrimento dos investimentos em

Minas, estão priorizando o Estado de São Paulo, como aconteceu com as viaturas

para a Polícia Militar. Como já disse, isso representaria cerca de dois meses de

faturamento. Ou seja, agindo assim estaremos entregando os recursos públicos a
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grandes locadoras que virão com veículos de outros Estados. Atualmente, sabemos

que a frota da Cemig é composta por grande número de veículos de marcas que têm

fábricas em Minas Gerais e que são mais viáveis no tocante a questões de consumo,

manutenção e disponibilidade de mecânica.

Outro ponto que questionamos é justamente o valor da licitação. A Cemig afirma

que anulou a licitação ocorrida em 2008 porque o valor final ficou acima do valor de

referência estabelecido pela empresa. Por que, então, a nova licitação tem o valor de

referência maior ainda? Se ela considerava R$116.000.000,00 um valor alto, por que

licita agora R$147.000.000,00? Houve tanto acréscimo assim de serviços?

Gostaríamos de saber qual é a justificativa.

Outras experiências: a Cemig alega que esse modelo de gestão e locação tem sido

adotado em outras empresas, mas ela poderia afirmar quais são essas empresas?

Queria saber o nome delas. Elas possuem estrutura de manutenção de veículos,

como é o caso da própria Cemig? Queria obter essas informações. Qual é a

avaliação desse serviço? É satisfatória, inclusive financeiramente?

Infelizmente, o processo ocorrerá no dia 19. Esperamos um posicionamento por

parte da Cemig. Além disso, esperamos que reveja sua posição e cancele esse

processo licitatório. Solicitamos ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do

Estado que tomem providências, pois de maneira nenhuma a população de Minas

pode ser tão prejudicada num valor realmente exorbitante. Da maneira como está

aqui, veículos populares que compramos num valor de R$30.000,00 chegam a ser

avaliados num valor de R$130.000,00 para alugar. Quer dizer, em vez de serem para

comprar, são para alugar. Então o aluguel dos veículos está ficando praticamente

duas vezes mais caro do que se fosse para a Cemig adquiri-los.

Ficam aqui os nossos questionamentos e a nossa indignação. A população já paga

uma das energias mais caras do Brasil. Só de ICMS chega a 42%. Esses recursos

pagos a mais pela população em relação à locação desses veículos vão para a

planilha de custo, que será custeada por todos os consumidores do Estado. Queria

agradecer e solicitar providências imediatas por parte da Cemig, do Ministério Público

e do Tribunal de Contas.

* - 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, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 17,

às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a

ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem

do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE PARTICIPAÇÃO

POPULAR E DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/4/2008

Às 14h46min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Eros Biondini, Carlin Moura e João Leite, membros da Comissão de Participação

Popular; os Deputados Deiró Marra e Carlin Moura, membros da Comissão de

Educação, Ciência, Tecnologia e Informática. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado André Quintão declara aberta a reunião, dá a ata por aprovada

e solicita aos membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência

informa que a reunião se destina a debater, em audiência pública, a exploração do

trabalho infantil e do adolescente na prática de futebol de rendimentos do Estado. A

Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as Sras. Juliana Minardi de

Oliveira, Diretora de Política de Desportos Regionais, representando o Sr. Gustavo de

Farias Dias Corrêa, Secretário de Estado de Esportes e da Juventude; Denise Pires,

Comissária do Juizado da Infância e da Juventude, representando o Sr. Marcos

Flávio Lucas Padula, Juiz de Direito da Vara Cível da Infância e Juventude; Matilde

Fazendeiro Patente, Promotora de Justiça da Infância e da Juventude de Belo

Horizonte; Andréia Cunha, Conselheira Estadual dos Direitos da Criança e do

Adolescente, representando a Sra. Regina Helena Cunha Mendes, Presidente do

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente; Elvira Míriam Velloso

de Melo Cosendey, Coordenadora do Fórum Estadual de Combate ao Trabalho

Infantil e Proteção ao Adolescente; e o Sr. Luiz Alberto de Rezende, Assessor

Jurídico da Federação Mineira de Futebol, representando o Sr. Paulo Sérgio Miranda
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Schettino, Presidente da Federação Mineira de Futebol, que são convidados a tomar

assento à mesa. Registra-se a presença dos Srs. Vicente de Paula Pereira,

Presidente da Associação de Garantia ao Atleta Profissional, Davidson Nascimento,

Coordenador do Fórum dos Conselheiros Tutelares de Belo Horizonte e Secretário-

Geral da Associação dos Conselheiros Tutelares de Minas Gerais - Acontemg -;

Glayton Alexandre, Presidente do Conselho Tutelar de Nova Lima; Geraldo Miguel,

do Sind-Ute; e das Sras. Clara Selma, da Coordenadoria da Juventude da Prefeitura

Municipal de Belo Horizonte; Gesiane Santos, Assistente Social da Prefeitura

Municipal de Divinópolis; e Cristiane Azevedo Barros, Auditora Fiscal do Ministério do

Trabalho. O Presidente, 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 das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros das Comissões para a

próxima reunião destas Comissões, conforme edital a ser publicado, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2009.

Deiró Marra, Presidente - Carlin Moura - Gláucia Brandão - André Quintão - Elmiro

Nascimento.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/6/2009

Às 9h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Chico Uejo, Padre João, Ronaldo Magalhães, Sebastião Costa e Antônio Júlio,

membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação

de requerimento do Deputado Ronaldo Magalhães, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições, para

as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.342, 3.346,

3.350, 3.358 e 3.361/2009 (Deputado Gilberto Abramo); 3.339, 3.343, 3.349, 3.353,
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3.355 e 3.362/2009 (Deputado Delvito Alves); 3.344, 3.354 e 3.366/2009 (Deputado

Ronaldo Magalhães); 3.347, 3.348, 3.356, 3.359 e 3.364/2009 (Deputado Sebastião

Costa); 3.340, 3.351 e 3.352/2009 (Deputado Chico Uejo); 3.338, 3.357 e 3.363/2009

(Deputado Padre João); 3.341, 3.360 e 3.365/2009 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva).

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs 3.151/2009 na

forma do Substitutivo nº 1 e 2.968/2009 com as Emendas nºs 1 a 5 (relator: Deputado

Dalmo Ribeiro Silva); 2.438/2008 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Sebastião

Costa, em virtude de redistribuição); 3.158/2009 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:

Deputado Padre João) e 3.277/2009 (relator: Deputado Chico Uejo). Após discussão

e votação, é aprovado o parecer que conclui pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.160/2009 (relator: Deputado

Gilberto Abramo). O Projeto de Lei nº 3.253/2009 foi convertido em diligência às

Secretarias de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana. Os Projetos de Lei nºs 3.054 e 3.077/2009 são retirados

da pauta, atendendo-se a requerimentos dos Deputados Ronaldo Magalhães e Chico

Uejo, respectivamente, aprovados pela Comissão; e os Projetos de Lei nºs 3.242 e

3.283/2009 são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado

Sargento Rodrigues, aprovado pela Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres que concluem pela

constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nºs 3.001 e

3.070/2009; 3.049, 3.050 e 3.333/2009 com as Emendas nº 1 (relator: Deputado

Sebastião Costa); 3.340/2009 e 3.051/2009 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado

Chico Uejo); 3.325 e 3.331/2009 (relator: Deputado Chico Uejo, em virtude de

redistribuição); 3.062, 3.320 e 3.344/2009 (relator: Deputado Ronaldo Magalhães);

3.109 e 3.330/2009 (relator: Deputado Ronaldo Magalhães, em virtude de

redistribuição); 3.328, 3.329 e 3.341/2009 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva) e
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3.334/2009 (relator: Deputado Padre João). O Projeto de Lei nº 3.318/2009 é retirado

da pauta em virtude de requerimento do Deputado Chico Uejo, aprovado pela

Comissão; e os Projetos de Lei nºs 3.339, 3.349 e 3.350/2009 são retirados da 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 nº 3.343 e 3.346/2009. É aprovado requerimento dos

Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Deiró Marra e Carlin Moura e da Deputada Gláucia

Brandão em que solicitam seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão

de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática para debater a situação das

fundações associadas à Uemg. A Presidência recebe requerimento do Deputado

Sargento Rodrigues em que solicita a realização de audiência pública para discutir, à

luz dos direitos e garantias fundamentais, a Instrução da Corregedoria Militar nº 02,

que instituiu o Relatório de Investigação Preliminar - RIP -, e outros atos em vigor na

Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João - Delvito Alves - Sebastião Costa -

Ronaldo Magalhães - Chico Uejo.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/6/2009

Às 10h1min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Elmiro Nascimento, Neider Moreira, Padre João e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o

Deputado Lafayette de Andrada, por indicação da Liderança do BSD), membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio

Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Neider Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
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informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e discutir e

votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre

parênteses: ofícios dos Srs. Carlos Alberto dos Santos, Presidente da Câmara

Municipal de Bicas (28/5/2009), e Campos Machado, Presidente do Conselho de

Defesa das Prerrogativas Parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de São

Paulo (28/5/2009). O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, no

1º turno, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

2.968 e 3.151/2009 (Deputado Délio Malheiros) e 3.186/2009 (Deputado Lafayette de

Andrada). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º

turno, do Projeto de Lei nº 3.187/2009 (relator: Deputado Neider Moreira), com a

Emenda nº 2, da Comissão de Constituição e Justiça, e com a Subemenda nº 1, que

apresenta à Emenda 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 3.909, 3.918 e 3.938/2009.

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, 16 de junho de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Lafayette de Andrada - Jayro Lessa - Padre João -

Neider Moreira.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/6/2009

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adalclever Lopes,

Gil Pereira e Leonardo Moreira, membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, o Deputado Ronaldo Magalhães. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
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requerimento do Deputado Leonardo Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião

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

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o

recebimento de ofício do Sr. Arthur Badin, Presidente do Conselho Administrativo de

Defesa Econômica - Cade -, publicado no “Diário do Legislativo” em 4 de junho de

2009. O Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição, em 2º turno, para a

qual designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei nº 2.715/2008 (Deputado

Leonardo Moreira). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, do

Projeto de Lei nº 3.196/2009 (relator: Deputado Gil Pereira). 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 em que solicita providências ao

Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais para que seja enviada a esta Comissão

cópia do processo que contém assuntos atinentes à viabilidade do funcionamento do

Procon Estadual, e Délio Malheiros em que solicita seja encaminhado apelo à Anatel

e à Aneel para que não conste nas faturas de cobranças dos serviços de

telecomunicações e de energia elétrica o número do CPF dos consumidores.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2009.

Adalclever Lopes, Presidente - Délio Malheiros - Leonardo Moreira.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/6/2009

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite e Tenente Lúcio, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a
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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 discutir e votar proposições da Comissão e comunica o

recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Sr. Paulo Alkmin, Ouvidor de

Polícia, encaminhando cópia de denúncia em que são narrados fatos com possível

envolvimento de policiais civis lotados na 47ª DRPC, do Município de Nova Lima; do

Cel. PM Cezar Romero Machado Santos, Corregedor da PMMG, em resposta a

requerimento da Comissão; dos Srs. Edson José Pereira, Presidente do Sindicato dos

Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais, encaminhando pedido de

providências sobre episódio envolvendo policiais civis e militares ocorrido no Estado;

Alexandre Maciel de Barros, Presidente da Câmara Municipal de Pitangui,

encaminhando pedido de informação acerca do andamento das providências

solicitadas em requerimentos aprovados em audiência pública realizada por esta

Comissão nesse Município; e Márcio Luiz Vieira Baesso, Defensor Público

Coordenador da Regional Juiz de Fora, encaminhando cópia de documentos e moção

de apoio que dizem respeito à criação de frente parlamentar de apoio à Defensoria

Pública do Estado, oriundos das Câmaras Municipais das Comarcas de Rio Preto,

Santos Dumont, Bicas e Juiz de Fora. O Presidente acusa o recebimento, em turno

único, do Projeto de Lei n° 3.333/2009, para o qual  designou como relator o Deputado

Rômulo Veneroso. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Padre João em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública para discutir e dar

encaminhamento à assunção das cadeias de Ouro Preto e Conselheiro Lafaiete, que

passaram para a administração do Poder Executivo Estadual; Leonardo Moreira em

que solicita seja realizada reunião de audiência pública para discutir a adoção de

bloqueadores de celulares em presídios, casas de detenção, penitenciárias, cadeias e

distritos policiais; João Leite, Tenente Lúcio e da Deputada Maria Tereza Lara em que

solicitam seja realizada reunião de audiência pública com a finalidade de divulgar

relatório final da apuração, em curso na Corrgedoria da Secretaria de Defesa Social,
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de supostas irregularidades ocorridas na Penitenciária Francisco Floriano de Paula,

no Município de Governador Valadares; Sargento Rodrigues (3) em que solicita sejam

formulados votos de congartulações com o Subten. PM Cleubert Rodrigues de

Oliveira pelos serviços prestados à comunidade e à Polícia Militar; e com o Sd. PM

Charles Pierre Santana, lotado no Regimento de Cavalaria, pela ação que culminou

na prisão de um assaltante dentro de um ônibus da linha de Santa Luzia-Belo

Horizonte; sejam encaminhadas ao Sgt. BM Nilton César Mendes Leite e ao Cb. BM

Renato de Campos Silva manifestações de aplauso pelos atos de bravura na ação

consciente e voluntária que praticaram ao intervirem em um assalto; e da Deputada

Maria Tereza Lara (2) em que solicita seja realizada visita desta Comissão ao

Subsecretário de Administração Prisional para discutir e apontar soluções para a

superlotação do Ceresp de Betim e, ainda, seja discutida a possibilidade dos detentos

de Betim ficarem nessa Comarca e em que solicita seja enviado ao Subsecretário de

Administração Prisional pedido de providências para a redução urgente do número de

detentos do Ceresp de Betim e que os mesmos possam ficar detidos nessa Comarca.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2009.

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

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.844/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar denominação ao próprio estadual destinado ao Ministério Público do

Estado de Minas Gerais, situado no Município de Januária.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/10/2008 e, a seguir,

encaminhada a este órgão colegiado, a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,
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combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 11/11/2008, esta Comissão solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao

Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, a fim de que informasse a

esta Casa se o referido prédio possui denominação oficial e se existe outro próprio

público estadual no Município de Januária com a mesma denominação. De posse das

informações, passamos à análise da proposição.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.844/2008 tem por escopo dar a denominação de Promotor de

Justiça Hermenegildo Rodrigues de Barros ao prédio destinado ao Ministério Público

do Estado de Minas Gerais, localizado na Praça Artur Bernardes, 366, Bairro Centro,

no Município de Januária.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão listadas no art. 22 da Constituição

da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas no art. 30,

que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e

suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado, a regra básica está consagrada no § 1° do art. 25 da

Lei Maior, que lhe faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo

privativo da União nem do Município.

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

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

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado. Com efeito, foi editada a Lei n°

13.408, de 1999, que dispõe sobre a matéria, estabelecendo a exigência de que o

homenageado seja falecido e que se tenha destacado por serviços prestados à

coletividade.

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa reservada à

Mesa da Assembléia ou aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do Tribunal

de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto em

tela por membro desta Casa.

Finalizando, cabe ressaltar que o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas

Gerais, em resposta à diligência solicitada, informou que o edifício não possui
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denominação oficial, além de não haver edificação no Município de Januária com a

denominação proposta.

Conclusão

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

legalidade do Projeto de Lei n° 2.844/2008.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Padre João - Chico Uejo -

Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.049/2009

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de São Sebastião da Vargem

Alegre – Aprussva –, com sede no Município de São Sebastião da Vargem Alegre.

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 3.049/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Produtores Rurais de São Sebastião da Vargem Alegre, que tem por escopo

contribuir para o fomento e racionalização da agropecuária e melhorar as condições

de vida de seus associados.

Para a consecução de sua finalidade, facilita o transporte e promove o

beneficiamento, a industrialização e a comercialização da produção de seus

associados. Além disso, auxilia na aquisição de produtos ou insumos, mantém fábrica

de derivados de leite e rações balanceadas e presta serviço de assistência

profissional, médica, dentária, recreativa e educacional, por meio próprio ou convênio

com entidades públicas ou privadas.

Cabe esclarecer que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, dá nova redação ao art. 1º do projeto, com a finalidade de adequar o nome
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da entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.049/2009,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2009.

Carlos Gomes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.175/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Projeto Recriar, com sede no Município de

Rio Espera.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/4/2009 e distribuída a esta

Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,

constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.175/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Projeto Recriar, com sede no Município de Rio Espera.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, o § 1º do art. 4º do estatuto constitutivo da instituição (ver

alteração realizada em 16/5/2009), determina que seus Diretores não são

remunerados; e o art. 45 prevê que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
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remanescente será destinado a instituição sem fins lucrativos, declarada de utilidade

pública e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, preferencialmente

que tenha o mesmo objetivo social do Projeto Recriar.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.175/2009.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Ronaldo

Magalhães - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.209/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Braulio Braz, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Violeiros de Muriaé, com sede no

Município de Muriaé.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/4/2009 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 3.209/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Violeiros de Muriaé.

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. 51, parágrafo

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



____________________________________________________________________________
664

entidade congênere, registrada nos Conselhos Nacional e Municipal de Assistência

Social e na Secretaria de Estado e Ação Social; e, no art. 56 (ver alteração realizada

em 26/5/2009), que as atividades do seu Presidente e seus dirigentes não serão

remuneradas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.209/2009.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2009.

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

Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.234/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Abre-Campo -

Adesac -, com sede no Município de Abre-Campo.

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 3.234/2009 objetiva declarar de utilidade pública a Agência de

Desenvolvimento Econômico e Social de Abre-Campo.

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 e que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 133 do seu estatuto prevê que o exercício dos cargos
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dos conselhos de administração, fiscal, consultivo, técnico, institucional e comunitário

não serão remunerados; e o item 135.3 do art. 135 preceitua que, no caso de sua

extinção, o patrimônio remanescente será destinado a outra pessoa jurídica

qualificada nos termos da Lei nº 9.790, de 1999, que dispõe sobre a qualificação de

pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da

Sociedade Civil de Interesse Público - Oscips.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.234/2009.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Ronaldo

Magalhães - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.334/2009

Comissão de Cultura

Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Mauri Torres, objetiva declarar de utilidade

pública o Grupo Laboris de Teatro, com sede no Município de Porto Firme.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que a considerou jurídica, constitucional e legal. Vem agora a este colegiado para

deliberação conclusiva, com base no art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.334/2009 tem por escopo declarar de utilidade pública o

Grupo Laboris de Teatro, com sede no Município de Porto Firme, entidade civil sem

fins lucrativos, fundada em 1980, que busca desenvolver atividades artísticas e

culturais.

Para atingir seus objetivos, fomenta pesquisas e estudos da arte dramática em suas

múltiplas formas e manifestações; promove seminários, espetáculos teatrais e

publicações de caráter artístico e cultural.

Por sua iniciativa de inegável importância, é justo conceder-lhe o título declaratório

de utilidade pública.

Conclusão
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Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.334/2009, em

turno único.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2009.

Getúlio Neiva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.360/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores da Sapolândia, com sede

no Município de Guapé.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/5/2009 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 3.360/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores da Sapolândia, com sede no Município de Guapé.

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. 26 que as

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

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

instituição congênere local, 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
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legalidade do Projeto de Lei nº 3.360/2009.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2009.

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

Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.366/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Radiodifusão para

o Desenvolvimento Artístico, Educacional e Cultural da Cidade de Resende Costa,

com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 23/5/2009 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 3.366/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária de Radiodifusão para o Desenvolvimento Artístico,

Educacional e Cultural da Cidade de Resende Costa.

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. 27, § 2º, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, legalmente constituída; e no art. 33 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 3.366/2009.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2009.

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

Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.369/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Maria Lúcia Mendonça, o projeto de lei em epígrafe tem por

escopo instituir o Dia Estadual do Voluntário da Apae.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 28/5/2009, 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 3.369/2009 tem por escopo instituir o Dia Estadual do Voluntário

da Apae, a ser celebrado, anualmente, no dia 11 de dezembro, devendo, de acordo

com o art. 2º, integrar o calendário oficial de eventos do Estado.

O art. 3º da proposição estabelece como objetivos da instituição da data reconhecer

o permanente e abnegado esforço do voluntário da Apae no atendimento aos

portadores de deficiência e servir de estímulo à população para a prestação de

serviços comunitários.

Segundo a Constituição da República, à União compete legislar privativamente

sobre as matérias em que predomina o interesse nacional, relacionadas no art. 22; e

os Municípios detêm a competência privativa quanto a assuntos de interesse local,

conforme o art. 30, I. A competência do Estado membro está consagrada no § 1º do

art. 25, que lhe reserva as matérias que não se enquadrem no campo privativo da

União ou do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data específica pode

ser objeto de disciplinamento jurídico por parte de quaisquer dos Estados
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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 de que trata o

projeto ora examinado. Infere-se, portanto, que a qualquer membro deste Parlamento

é facultada a deflagração do processo legislativo.

Com relação ao calendário oficial do Estado, cabe ressaltar que, atualmente, cada

secretaria estabelece as datas relacionadas com seu campo de atuação e, se for o

caso, com as atividades específicas que desenvolverá. Esse procedimento é

realizado por meio de mero ato administrativo, pois nada mais faz do que

implementar comando relacionado diretamente com lei que institua data

comemorativa. Assim sendo, a proposição em tela não deve conter dispositivo sobre

a inserção da data que se pretende criar no calendário oficial do Estado.

Em decorrência disso, apresentamos o Substitutivo nº 1, no final deste parecer,

com a finalidade de incorporar essa alteração e adequar a redação à técnica

legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.369/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui o Dia do Voluntário da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -

Apae.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Dia do Voluntário da Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae -, a ser comemorado, anualmente, no dia 11 de dezembro.

Art. 2º - A data instituída nesta lei tem como objetivo:

I - reconhecer o esforço do voluntário da Apae no atendimento aos portadores de

deficiência;

II - conscientizar a população sobre a importância da prestação de serviços

comunitários.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 16 de junho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Padre João - Ronaldo

Magalhães - Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.372/2009

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 Regional Naturalista dos Terapeutas

Popular da Zona da Mata/MG - Arnatep -, com sede no Município de Tombos.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/5/2009 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 3.372/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Regional Naturalista dos Terapeutas Popular da Zona da Mata/MG, com

sede no Município de Tombos.

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 Capítulo II, item 2.1,

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

destinado a entidade de caráter filantrópico; e no Capítulo V, item 5.3, que as

atividades dos seus Diretores não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.372/2009.
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Sala das Comissões, 16 de junho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Chico Uejo - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.373/2009

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 dos Catadores de Materiais Recicláveis de

Conselheiro Lafaiete - Asmarcol -, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/5/2009 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 3.373/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Conselheiro Lafaiete.

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. 14, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social; e, no art. 34, § 3º,

que os seus Diretores ou Conselheiros não serão remunerados.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.373/2009.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2009.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Padre João - Chico

Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.374/2009

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 dos Pequenos Agricultores e

Trabalhadores Rurais – Apat –, com sede no Município de Tombos.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/5/2009 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 3.374/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Agricultores e Trabalhadores Rurais, com sede no

Município de Tombos.

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. 31 (ver alteração

estatutária datada de 28/11/2007) que as atividades dos seus Diretores e

Conselheiros não serão remuneradas; e, no art. 33, parágrafo único, que, na hipótese

de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade que tenha os

mesmos objetivos.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.374/2009.
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Sala das Comissões, 16 de junho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Chico Uejo - Sebastião Costa - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.376/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Atlética Manjumirim, com sede no

Município de Januária.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/5/2009 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 3.376/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Atlética Manjumirim, com sede no Município de Januária.

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 § 1º do art. 66 dispõe que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a obras

assistenciais de caráter filantrópico; e o art. 77 determina que os cargos eletivos e

funções de direção não serão remunerados.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.376/2009.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2009.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ronaldo Magalhães -

Padre João - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.385/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação São Joanense da Cidadania pela Vida,

com sede no Município de São João del-Rei.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/5/2009 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 3.385/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação São Joanense da Cidadania pela Vida, com sede no Município de São

João del-Rei.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica 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. 30 que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social; e, no art. 34, que

os seus Diretores, Conselheiros ou instituidores não serão remunerados.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.385/2009.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2009.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Padre João - Chico

Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.388/2009

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 Casa de Auxílio e Fraternidade Olhos da Luz, com

sede no Município de Sabará.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/5/2009 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 3.388/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Casa de Auxílio e Fraternidade Olhos da Luz, com sede no Município de Sabará.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

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

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

o art. 32 dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.388/2009.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2009.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Padre João - Chico

Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.390/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae -, com sede no Município de Divisa Nova.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/5/2009 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 3.390/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, com sede no Município de Divisa

Nova.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 2º do art. 14 veda a

remuneração pelo exercício das funções dos órgãos responsáveis pela administração

da entidade; e o parágrafo único do art. 46 dispõe que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com

personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a

entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
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Projeto de Lei nº 3.390/2009.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2009.

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

Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.936/2008

(Nova redação, nos termos 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 autoriza o Poder

Executivo a promover as medidas necessárias à transformação da Codemig em

empresa pública e dá outras providências.

Preliminarmente, foi a proposição distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou. Em seguida, a Comissão de Administração

Pública opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo apresentado pela

Comissão anterior.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos termos

regimentais.

Durante a discussão foi apresentada proposta de emenda do Deputado Lafayette

de Andrada, que foi aprovada e incorporada a este parecer.

Fundamentação

A proposição em tela permite ao Poder Executivo promover as medidas

necessárias à transformação da Companhia de Desenvolvimento Econômico de

Minas Gerais - Codemig - em empresa pública.

De acordo com mensagem enviada pelo Governador, a mudança é necessária e

urgente, em face das novas competências que o governo vem atribuindo à Codemig,

que vem se transformando em eficiente agência de desenvolvimento do Estado, cada

vez mais envolvida com assuntos de interesse exclusivo de seu acionista majoritário.

Assim mesmo, justifica que como empresa pública, cujos sócios, por imposição legal,

devem ser do setor público, a Codemig assumirá forma de gestão mais simplificada e

ágil.
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A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise jurídico-constitucional, não

encontrou óbice à tramitação da matéria. Entretanto, julgou oportuna a apresentação

do Substitutivo nº 1, com o objetivo de aperfeiçoar o projeto. Por seu lado, a

Comissão de Administração Pública, em sua análise de mérito, observou que a

proposta racionaliza o funcionamento da Codemig, merecendo ser acatada.

De acordo com dados constantes na Lei Orçamentária para o exercício de 2009,

neste ano a Codemig prevê investimentos de R$877 milhões, com destaque para as

obras de execução do Centro Administrativo do Estado, que consumirão 77% desse

montante.

No âmbito estrito de competência desta Comissão - analisar a repercussão

financeira das proposições -, entendemos que não há óbice à sua tramitação. A

transformação de sociedade de economia mista em empresa pública não acarreta

despesas para os cofres públicos.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.936/2008, em

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a

Emenda nº 1, a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se aos incisos IV e VIII do art. 2º da Lei nº 14.892, de 17 de dezembro de 2003,

a seguinte redação.

“Art. 2º -

(...)

IV - o beneficiamento, a industrialização, a exploração, o escoamento da produção

e qualquer outra forma de aproveitamento econômico de substância mineral, direta ou

indiretamente;

(...)

VIII - a desapropriação, a constituição de servidões, a aquisição, a alienação, a

oneração, a permuta, a locação e o arrendamento de terrenos e imóveis destinados à

implantação de empresa.”.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2009.

Zé Maia, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Júlio - Inácio Franco
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- Juarez Távora - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.154/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, de iniciativa do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado

de Minas Gerais “dispõe sobre concurso público de ingresso e concurso de remoção

nos serviços de tabelionato de registro do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 2/4/2009, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de

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

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

Fundamentação

A proposição em análise visa regulamentar a realização de concursos públicos de

ingresso e remoção para a titularização de serventias notariais e de registro no

Estado, substituindo, assim, as disposições constantes na Lei nº 12.919, de 29/6/98.

Os serviços notariais, em razão de seu caráter “sui generis”, suscitam intensos

debates. A forma de delegação de sua titularidade passou por radical transformação

com o advento da Constituição Federal de 1988. Assumindo uma postura mais

democrática, o constituinte de 1988 baniu o caráter de pessoalidade que marcava a

delegação dos serviços notariais, exigindo, a partir de então, a realização de

concurso público para sua delegação, nos termos do art. 236, § 3º, da Constituição

Federal, e regulamentado pela Lei Federal nº 8.935, de 18/11/94.

Não obstante esses elementos democráticos inseridos no ordenamento jurídico,

percebeu-se que a atual legislação estadual - Lei nº 12.919, de 29/6/98 - padece de

gravame que desvirtua os princípios de isonomia e eficiência, basilares da aferição de

capacidade técnica por meio de concurso público.

A referida lei, ao dispor em seu art. 19 que a “classificação final dos candidatos será

feita por serventia”, criou uma estrutura classificatória individual para cada cartório,
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em cada cidade em que haja serviço notarial vago. Com isso, impede-se que um

mesmo candidato concorra a mais de uma serventia, além de se criarem distorções

na classificação dos candidatos.

Seguindo o modelo proposto pela lei em vigor, abre-se a possibilidade de um

candidato classificado em segundo lugar geral em um concurso público não se tornar

detentor de qualquer serviço notarial, e outro candidato, com nota classificatória

inferior, conseguir êxito, tudo a depender da serventia escolhida quando da realização

da inscrição. Percebe-se, claramente, a falta de razoabilidade no que se refere ao

princípio da ampla concorrência, que orienta os concursos públicos, deixando que um

elemento fortuito (a escolha da serventia para a qual o candidato queira se inscrever)

seja determinante para sua aprovação.

Diante disto, o projeto de lei ora analisado, ao determinar a existência de uma lista

única de classificação por especialidade temática para os candidatos de concurso

público, supre o problema gerado pela Lei nº 12.919, de 1998, e torna o ordenamento

jurídico estadual mais compatível com os ditames constitucionais de democracia e

acesso a cargos públicos, acompanhando, assim, a iniciativa já esboçada por outros

Estados da Federação.

Da mesma forma, é perfeita a consonância do projeto analisado com a Lei Federal

nº 8.935, de 18/11/94, norma que estabelece as diretrizes gerais acerca do tema.

Apesar dos méritos já destacados, não se pode deixar de notar certos pontos que

exigem modificação na proposta em estudo.

Em primeiro lugar, observa-se que o projeto mantém as peculiaridades referentes à

distribuição de vagas e à forma de realização dos concursos públicos de ingresso e

de remoção já constantes na lei em vigor. Assim, preserva-se o entendimento

constitucional de que dois terços das serventias vagas serão destinadas ao concurso

de ingresso, e o restante das serventias vagas, ao concurso de remoção. Do mesmo

modo, permanece inalterada a determinação de o concurso público de ingresso ser

realizado em duas etapas – sendo a primeira de provas de conhecimento, e a

subsequente, de prova de títulos – e o concurso de remoção em uma única etapa de

prova de títulos. Tudo em conformidade com a Constituição Federal e com a

legislação federal correspondente.
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Entretanto, essas disposições encontram-se em artigos diversos, o que, pela

proximidade das matérias tratadas, contraria a técnica legislativa. Assim, entendemos

pertinente adequar o dispositivo em questão à técnica legislativa.

Em outro enfoque, o texto do projeto de lei determina, em seu art. 20, que caberá

ao edital definir a relação de títulos que poderão ser apresentados pelos candidatos

para conseguir melhor classificação, bem como a pontuação a eles atribuída.

Seguindo a mesma linha de raciocínio, o art. 23 determina que, em caso de empate

entre candidatos, caberá ao edital determinar os critérios de desempate.

Entendemos que as matérias acima mencionadas apresentam relevância tal que

não devem ser deixadas a critério do edital, instrumento episódico e válido para

aquele único certame.

Dessa forma, com fulcro no princípio da impessoalidade, mencionado no “caput” do

art. 37 da Constituição Federal, e no princípio da isonomia, também diretivo da

atividade administrativa, são necessárias alterações com o fito de estabelecer o rol de

títulos a serem apresentados, bem como os critérios de desempate.

A título de informação, é importante destacar que a previsão de pontuação

proveniente de títulos conforme a lei em vigor também gerou inconformismos por

prever hipóteses restritivas de consagração de pontos, tais como tempo de exercício

em tabelionatos e serviços registrais - o que beneficiaria, em tese, a classe dos

notários e registradores (ADI 3580) - ou, ainda, o tempo de advocacia, o que

prejudicaria os inúmeros servidores públicos que exercem funções incompatíveis com

o exercício da advocacia (ADI 3760).

Analisando os demais dispositivos do projeto, entendemos insuficiente a

regulamentação acerca dos recursos cabíveis quando da realização de concurso.

Segundo dispõe o art. 24, caberá recurso ao Conselho da Magistratura quanto à

classificação final e eliminação do concurso fundada em sindicância sobre a

personalidade e a vida pregressa do candidato.

Em que pese a importância da existência de recursos nas hipóteses levantadas

pelo projeto, acreditamos ser incompleto o rol previsto. Tem-se, atualmente, como

basilar, a concepção de contraditório e ampla defesa anteriores à restrição de direitos

ou expectativas de direitos dos candidatos a concurso público. Assim sendo,
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acreditamos que o texto do projeto pode dar origem a uma interpretação restritiva de

previsões de outros recursos no próprio edital do certame, razão pela qual

entendemos necessárias modificações no dispositivo.

Questão relevante, que merece um estudo mais detido, diz respeito ao art. 32 do

projeto de lei. A leitura da exposição de motivos do projeto em questão nos mostra

que uma das principais razões que impulsionou sua apresentação reside no

entendimento de que a outorga da delegação dos serviços notariais e de registro não

pode ser realizada pelo Governador do Estado, conforme dispõe a atual legislação.

Esta interpretação decorre do fato de que, nos termos do art. 236, §1º, da

Constituição Federal, a fiscalização dos serviços notariais está inserida no âmbito de

competência do Poder Judiciário, direcionando, por consequência, a atribuição de

outorga das delegações.

Entretanto, a Constituição Federal, ao consagrar a fiscalização dos serviços

notariais ao Poder Judiciário, não lhe direcionou a atribuição de outorga de

delegações. A interpretação em que se ampara esta Comissão esteve presente,

inclusive, quando da elaboração da Lei Federal nº 8.935, de 1994. É o que leciona

Walter Ceneviva:

“Já o projeto nº 16/94 - que deu origem à lei vigente - restringia a regra

constitucional, para dizer, sendo seguido nesse passo pelo texto aprovado no

Congresso, que os serviços seriam exercidos por delegação do Poder Judiciário. O

texto vetado dispunha: ‘Art. 2º Os serviços notariais e de registro são exercidos, em

caráter privado, por delegação do Poder Judiciário do Estado-Membro e do Distrito

Federal’. As razões do veto examinaram de modo correto a impropriedade do texto

aprovado. O Poder Judiciário fiscaliza, mas não delega. A Carta, ao tornar expresso

que a competência do Poder Judiciário é para a fiscalização - não acrescentando

qualquer outra, que, aliás, também é estranha aos demais dispositivos constitucionais

-, estabeleceu a fronteira para a intervenção da Magistratura nos serviços notariais e

de registro, acrescida da verificação disciplinar que dela decorre.” (CENEVIVA,

Walter. Lei dos notários e dos registradores comentada. 2ª ed. São Paulo: Saraiva,

1999, p. 27-28.).

Não fosse bastante, deve-se atentar para o fato de que o art. 65, §2º, II, da
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Constituição do Estado determina ser matéria de lei complementar a legislação

reguladora da organização e divisão judiciárias. Com efeito, a determinação de que

cabe ao Governador do Estado a outorga da delegação dos serviços notariais e de

registro emana do art. 319 da Lei Complementar nº 59, de 18/1/2001, legislação

responsável pela organização judiciária no Estado.

Conforme bem se sabe, não se pode conceber que uma lei ordinária, tal qual a

analisada, cujo quórum de aprovação é mais brando, possa alterar uma lei

complementar, que detém requisitos formais de aprovação específicos.

Já em relação ao art. 36, consta, em seu dispositivo, a determinação para que,

dentro de 30 dias, contados da entrada em exercício, aquele que estiver respondendo

pela serventia transmita ao novo delegatário toda a documentação que constitua o

acervo cartorial, o que não nos parece correto. Desde o momento em que o novo

delegatário entra em exercício, deve ter todo o acervo notarial à sua disposição, para

que não haja situações inadmissíveis, como no caso de um usuário dirigir-se ao

cartório em busca de uma certidão negativa e o novo delegatário encontrar-se

impossibilitado de cumprir essa tarefa, por não se encontrar de posse do referido

acervo. Diante disso, torna-se imperiosa a determinação de que a transmissão do

acervo ocorra no momento da entrada em exercício do delegatário.

Partindo para nova análise, cumpre destacar o art. 38. O principal destaque a ser

dado ao dispositivo é a possibilidade de haver desistências formais ou tácitas dos

candidatos aprovados, ocasionando a nomeação do próximo na lista de aprovados.

O artigo mencionado dispõe também que os concursos públicos terão validade de

seis meses, o que, em nossa compreensão, contraria o bom andamento dos

certames. Percebe-se assim uma determinação temporal que, caso seja esgotada,

culminará na expiração do concurso. A contagem dos seis meses teria, como termo

inicial, a outorga das delegações, após a qual se contaria o lapso temporal para a

efetiva posse e entrada em exercício do candidato aprovado. Entretanto, não raras

vezes, o próprio poder público demanda tempo superior a seis meses para dar posse

aos aprovados. Nesses casos, o absurdo que se teria é que antes mesmo da posse,

e por motivos alheios à vontade dos candidatos aprovados, o certame público restaria

expirado.
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Em outro tópico, é importante salientar a necessidade de se deixar expressa, na

legislação, a impossibilidade de cumulação de serviços notariais. O propósito da

realização de concursos públicos é tornar mais transparente e democrática a escolha

do titulares dos serviços cartoriais. Caso seja possível a cumulação, haverá a

restrição de acesso àquelas serventias. Além disso, vale destacar que a cumulação

de serviços acaba por possibilitar um monopólio da prestação notarial nas mãos de

um único titular, o que pode prejudicar a prestação desses serviços. Assim sendo, é

necessário o acréscimo de disposição expressa que vede a cumulação de serviços

notariais.

No que se refere ao art. 40 do projeto de lei, percebe-se a previsão de realização,

durante o processo seletivo, de uma sindicância acerca da personalidade e da vida

pregressa do candidato, com caráter eliminatório.

Com efeito, é entendimento consolidado a possibilidade de se proceder a uma

sindicância sobre a vida pregressa de um candidato a determinadas funções ou

cargos públicos. Com esse fundamento, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, até

mesmo, que durante essas investigações prévias, não há nem mesmo que falar em

contraditório (RE 233303/CE, julgamento em 27/05/2008).

Entretanto, é importante observar que a sindicância que se entende cabível em

casos de certames públicos é aquela que se atém unicamente à vida pregressa do

candidato. Noutros termos, apenas é possível restringir o acesso de uma pessoa a

cargos públicos oferecidos mediante concurso quando se identifica, na história

funcional ou pessoal desse indivíduo, algum fato criminoso ou desabonador que o

torne incompatível com a fé pública que lhe será atribuída ao entrar em exercício no

serviço notarial.

Já no que diz respeito à sindicância relacionada à “personalidade” do candidato,

presente na redação do dispositivo sob estudo, entendemos não haver respaldo

jurídico-constitucional, tendo, por certo, que, progressivamente, os juristas têm

percebido não ser da alçada jurídica a verificação acerca da personalidade do

indivíduo.

Identificar se uma pessoa detém “personalidade agressiva”, por exemplo, e cercear

o acesso deste indivíduo à disputa por cargos públicos - princípio que se pressupõe
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democrático - implica a criação de um sistema de seleção calcado em critérios não

objetivos e, até mesmo, discriminatórios. Mesmo na esfera penal, em que uma

verificação desta natureza poderia ganhar algum sentido em razão de sua previsão

no art. 59 Código Penal, os estudiosos já se posicionam de maneira contrária.

Do mesmo modo, é preciso observar que há, em andamento, concursos públicos

para o preenchimento de serventias vagas. Assim, para evitar eventuais confusões

acerca de qual legislação a ser aplicada - se a decorrente do projeto de lei em

análise, ou a Lei 12.919, de 1998 - entendemos por bem acrescentar um dispositivo

que determine a preservação dos editais referentes aos concursos que já estão

sendo realizados.

Por último, é possível identificar algumas imprecisões terminológicas ao longo do

projeto de lei que demandam atenção por motivos de adequação à técnica legislativa

e de maior clareza do texto legal.

Assim, percebe-se a utilização dos termos “serviço” e “serventia” na forma de

sinônimos, o que pode ensejar ambiguidades interpretativas. Da mesma forma, é

errônea a utilização da expressão “serviços notariais e de registro”, tal como é feito

em vários dispositivos do projeto.

Em primeiro lugar, importa destacar que o serviço prestado pelos delegatários,

ainda que exercidos sob a administração privada, são, de fato, serviços públicos.

Assim sendo, a “serventia”, que se confunde com o local do serviço prestado, não

abarca sentido equivalente ao “serviço” prestado.

Da mesma forma, referir-se à totalidade dos serviços por meio da expressão

“notarial e de registro” pode gerar uma falsa interpretação de que o projeto de lei não

pretende abranger os tabelionatos de protesto de títulos. Isso porque referidos

tabelionatos não estão compreendidos no termo “notarial” - referente, unicamente, ao

serviço de notas - bem como não se encontram inseridos na expressão “de registro”.

Diante disso, cientes da autonomia interpretativa que o texto ganha após sua

publicação, torna-se necessária a alteração das expressões mencionadas.

Não obstante, em todo o corpo do projeto de lei há inúmeras utilizações dos termos

anteditos, o que torna dificultosa a tarefa de realizar as alterações necessárias por

meio de emendas. Assim, considerando as demais modificações relativas à
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juridicidade, legalidade e constitucionalidade mencionadas ao longo deste parecer,

propomos o substitutivo ao final.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.154/2009 com o Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre concurso público de ingresso e concurso de remoção nos serviços de

tabelionato e de registro do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - O concurso público de ingresso e o concurso de remoção para

preenchimento de vagas nos serviços de tabelionato e de registro do Estado são

regidos por esta lei, por resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça e pelo

respectivo edital.

Parágrafo único - Em caso de vacância de titularidade ou de criação de serviço de

tabelionato ou de registro, o Segundo-Vice-Presidente do Tribunal de Justiça expedirá

edital de abertura de concurso público de ingresso ou de concurso de remoção.

Art. 2º - As vagas a que se refere o “caput” do art. 1° serão preenchidas

alternadamente, sendo dois terços por meio de concurso público de ingresso, de

provas e títulos, e um terço por meio de concurso de remoção, de títulos.

§ 1º - A aplicação do critério de alternância observará a especialidade e a data de

vacância de titularidade dos serviços, ou, quando vagos na mesma data, a da criação

do serviço.

§ 2º - Ficam reservadas 10% (dez por cento) das vagas a que se refere o “caput”

deste artigo para pessoas portadoras de deficiência, na forma do edital.

CAPÍTULO II

DOS CONCURSOS

Seção I

Do Edital

Art. 3° - O edital será publicado, no mínimo, três vezes no Diário Judiciário



____________________________________________________________________________
687

Eletrônico, sendo a primeira publicação na íntegra e as demais por extrato.

Art. 4° - Deverão constar do edital:

I - os serviços vagos a serem preenchidos;

II - os critérios de desempate;

III - os títulos que o candidato poderá apresentar e sua valoração;

IV - os requisitos necessários para a escolha do serviço;

V - os prazos e os recursos cabíveis;

VI - a validade do concurso.

Art. 5° - Deverão constar, ainda, do edital de conc urso público de ingresso, as

matérias sobre as quais versarão as provas de conhecimento.

Seção II

Da Inscrição

Art. 6° - Para inscrever-se nos concursos de que tr ata esta lei, o candidato deverá

observar os seguintes requisitos, cuja comprovação será exigida no ato de

convocação dos candidatos classificados:

I - ser brasileiro nato ou naturalizado;

II - ter capacidade civil;

III - estar quite com as obrigações eleitorais e militares;

IV - ser bacharel em Direito por faculdade oficial ou reconhecida, com diploma

registrado na forma da lei, ou contar dez anos de exercício em serviço de tabelionato

ou de registro;

V - ter conduta condigna para o exercício da função;

VI - ter aptidão física e mental para o exercício da função.

Art. 7° - O candidato de concurso público de ingres so deverá indicar, no momento

da inscrição, a especialidade na qual concorre e, caso deseje concorrer em mais de

uma, efetuará uma inscrição para cada especialidade pretendida.

Parágrafo único - O concurso público de ingresso poderá ser realizado para as

seguintes especialidades:

I - Registro Civil das Pessoas Naturais;

II - Registro Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos;

III - Registro de Imóveis;
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IV - Tabelionato de Notas;

V - Tabelionato de Protesto de Títulos;

VI - Registro de Distribuição de Protesto de Títulos.

Art. 8° - No concurso de remoção, o candidato somen te poderá inscrever-se para a

mesma especialidade da qual for titular há, no mínimo, dois anos no Estado de Minas

Gerais, observado o disposto no art. 26.

Seção III

Da Comissão Examinadora

Art. 9° - Após o término das inscrições, o Segundo- Vice-Presidente do Tribunal de

Justiça nomeará a Comissão Examinadora de concurso público de ingresso ou de

concurso de remoção, que será integrada por:

I - no mínimo um e no máximo quatro magistrados, indicados pelo Segundo-Vice-

Presidente do Tribunal de Justiça;

II - um representante da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB-MG –, indicado

pela Seção de Minas Gerais;

III - um representante do Ministério Público Estadual, indicado pelo Procurador-

Geral de Justiça do Estado;

IV - um notário e um registrador, indicados por entidade sindical representativa da

classe.

Parágrafo único - A Comissão Examinadora será presidida pelo Segundo-Vice-

Presidente do Tribunal de Justiça.

Art. 10 - As decisões da Comissão Examinadora serão tomadas por maioria de

votos, prevalecendo o voto do Presidente, em caso de empate.

Art. 11 - A Comissão Examinadora será secretariada por servidor efetivo do Poder

Judiciário Estadual, bacharel em Direito, designado pelo Segundo-Vice-Presidente do

Tribunal de Justiça.

Seção IV

Das Provas de Conhecimento

Art. 12 - No concurso público de ingresso, a aferição do conhecimento será

realizada mediante a aplicação de provas objetivas de conhecimento geral e de

conhecimento específico, ambas de múltipla escolha.
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Art. 13 - A prova de conhecimento geral versará sobre as seguintes matérias:

I - Língua Portuguesa;

II - conhecimentos gerais de Direito;

III - conhecimentos gerais de Direito Notarial e de Registro.

Art. 14 - A prova de conhecimento específico abordará a matéria de conhecimento

técnico específico sobre a função de tabelionato e de registro, de acordo com a

especialidade de inscrição do candidato.

Art. 15 - O conteúdo programático, o valor e o número de questões das provas de

conhecimento serão definidos em edital.

Art. 16 - As provas de conhecimento terão caráter:

I - classificatório, para a matéria do inciso I do art. 13 desta lei;

II - eliminatório, para as matérias dos incisos II e III do art. 13 e para a matéria de

conhecimento técnico específico a que se refere o art. 14 desta lei.

Art. 17 - Será eliminado do concurso público de ingresso o candidato que não

obtiver o mínimo de 50% (cinquenta por cento) em cada uma das matérias a que se

referem os incisos II e III do art. 13 e na prova de que trata o art. 14 desta lei.

Art. 18 - No concurso público de ingresso, somente serão convocados para

apresentar títulos os aprovados até o limite de cinco vezes o número de vagas

correspondente à especialidade de inscrição, obedecida a ordem decrescente de

notas obtidas no somatório da prova de conhecimento geral e da prova de

conhecimento específico, ficando os demais candidatos eliminados do concurso.

Seção V

Dos Títulos

Art. 19 - O candidato ao concurso público de ingresso não eliminado, nos termos do

art. 18 desta lei, e o candidato ao concurso de remoção poderão apresentar os

seguintes títulos:

I - artigo jurídico publicado, de sua exclusiva autoria;

II - livro jurídico publicado, de sua exclusiva autoria;

III - conclusão de mestrado em matéria jurídica;

IV - conclusão de doutorado em matéria jurídica;

V - exercício efetivo de atividade jurídica na forma estabelecida no edital;
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VI - aprovação em concurso público para provimento de cargo relativo aos ofícios

jurídicos especificados no edital.

§ 1º - No concurso público de ingresso, a pontuação dos títulos relacionados nos

incisos I, II, III, IV, V e VI deste artigo será, respectivamente, de, no máximo, 1% (um

por cento), 2% (dois por cento), 1% (um por cento), 2% (dois por cento), 2% (dois por

cento) e 2% (dois por cento), não podendo ultrapassar 10% (dez por cento) do total

dos pontos distribuídos.

§ 2° - No concurso de remoção, a pontuação dos títu los relacionados nos incisos I,

II, III, IV, V e VI deste artigo será, respectivamente, de, no máximo, 10% (dez por

cento), 20% (vinte por cento), 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento), 20% (vinte

por cento) e 20% (vinte por cento) do total de pontos distribuídos.

§ 3° - O artigo e o livro jurídicos relacionados, r espectivamente, nos incisos I e II

deste artigo devem estar publicados em veículo voltado especificamente para

estudos, pesquisas e debates jurídicos e que esteja catalogado no “International

Standard Serial Number” - ISSN - ou no “International Standard Book Number” -

ISBN.

§ 4º - O edital estabelecerá a forma de comprovação dos títulos referidos neste

artigo e os pontos a eles atribuídos.

Seção VI

Da Classificação Final

Art. 20 - No concurso público de ingresso, a classificação final dos candidatos será

feita por especialidade, em ordem decrescente e com base no somatório das notas

das provas de conhecimento e dos títulos.

Art. 21 - No concurso de remoção, a classificação final dos candidatos será feita por

especialidade, em ordem decrescente e com base no somatório das notas atribuídas

aos títulos.

Art. 22 - Os critérios de desempate no concurso público de ingresso e no concurso

de remoção serão disciplinados em edital.

Seção VII

Dos Recursos

Art. 23 - Caberá recurso ao Conselho da Magistratura quanto a:
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I - classificação final;

II - indeferimento da inscrição a que se refere o art. 28 desta lei;

III - eliminação em razão da sindicância a que se refere o art. 39 desta lei.

Parágrafo único - O recurso de que trata este artigo deverá ser apresentado à

Comissão Examinadora, que poderá:

I - exercer o juízo de retratação, ficando prejudicado o recurso;

II - manter sua decisão, encaminhando o recurso ao Conselho da Magistratura.

Seção VIII

Da Homologação

Art. 24 - Não havendo recursos ou julgados os recursos interpostos, o Presidente

da Comissão Examinadora encaminhará ao Conselho da Magistratura, para

homologação, o resultado de concurso público de ingresso ou de concurso de

remoção.

CAPÍTULO III

DA ESCOLHA DO SERVIÇO

Seção I

Da Comprovação de Requisitos

Art. 25 - Os candidatos classificados, por especialidade, no concurso público de

ingresso ou no concurso de remoção serão convocados, segundo a ordem de

classificação, para comprovar o preenchimento dos requisitos a que se refere o art. 6°

desta lei.

Art. 26 - No concurso de remoção, além de preencher os requisitos enumerados no

art. 6°, o candidato deverá comprovar:

I - o exercício de delegação em serviço de tabelionato ou de registro no Estado há

mais de dois anos, completados até a data da primeira publicação do edital de

abertura do concurso;

II - a regularidade do serviço a seu cargo nos últimos dois anos;

III - a regularidade com as obrigações trabalhistas e previdenciárias relacionadas ao

serviço do qual é titular;

IV - a regularidade fiscal própria e a do serviço do qual é titular;

V - a regularidade em relação à entidade de classe, se for associado;
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VI - a ausência de punição administrativa e de condenação por crime contra o

patrimônio, a administração pública e a economia popular e por sonegação fiscal, nos

últimos cinco anos.

Art. 27 - A forma de comprovação dos requisitos enumerados nos arts. 6° e 26

desta lei será especificada em edital.

Art. 28 - O candidato que não preencher os requisitos a ele exigidos terá a inscrição

indeferida e será automaticamente excluído do concurso.

Seção II

Da Escolha do Serviço

Art. 29 - No concurso público de ingresso, o candidato classificado que preencher

os requisitos de que trata o art. 6° desta lei terá  sua inscrição deferida e será

convocado por especialidade, conforme dispuser o edital, para escolher, na ordem de

classificação, o serviço de sua preferência.

§ 1º - Não sendo possível o comparecimento pessoal, o candidato poderá ser

representado por mandatário, que apresentará procuração por instrumento público

para o exercício do direito de escolha.

§ 2º - O não comparecimento do candidato ou do mandatário no dia e na hora

determinados acarretará sua eliminação do concurso, não sendo admitido nenhum

pedido que importe adiamento da opção.

§ 3º - A Corregedoria-Geral de Justiça apresentará ao candidato, no momento da

escolha do serviço, dados referentes à movimentação financeira dos serviços

constantes no edital do concurso para o qual se inscreveu.

§ 4º - A escolha do serviço obrigatoriamente manifestada nessa oportunidade terá

caráter definitivo, vedada a possibilidade de permuta, segunda opção ou qualquer

outro tipo de modificação.

§ 5º - A escolha de serviço que esteja “sub judice” será da inteira responsabilidade

e risco do candidato, o qual não terá o direito de exercer nova opção, em caso de

anulação de sua investidura.

Art. 30 - No concurso de remoção, ao candidato que preencher os requisitos de que

trata o art. 26 será aplicado o disposto no art. 29.

CAPÍTULO IV
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DA OUTORGA DA DELEGAÇÃO

Art. 31 - Após a homologação do concurso e da escolha do serviço pelos

candidatos classificados, a Comissão Examinadora solicitará ao Presidente do

Tribunal de Justiça que comunique o fato ao Governador do Estado, a quem

competirá a outorga da delegação.

Art. 32 - No caso do concurso público de ingresso, o delegatário tomará posse

perante o Poder Executivo, no prazo de trinta dias contados da publicação do ato de

outorga da delegação, e entrará em exercício perante o Diretor do Foro, no prazo de

quinze dias contados da data da posse.

§ 1º - No ato da posse, o delegatário apresentará declaração de bens e prestará o

compromisso de desempenhar com retidão as funções nas quais foi investido.

§ 2º - Para entrar em exercício, o delegatário apresentará documentação

comprobatória da posse.

§ 3º - Em até quarenta e cinco dias após a entrada em exercício, o delegatário

deverá apresentar ao Corregedor-Geral de Justiça relatório acerca das condições de

funcionamento do serviço e da documentação do acervo cartorial a que se refere o

art. 35 desta lei.

Art. 33 - No concurso de remoção, não haverá posse, devendo o exercício ser

assumido no prazo de quinze dias contados da delegação.

Parágrafo único - Aplica-se ao delegatário que entrar em exercício o disposto no §

3º do art. 32 desta lei.

Art. 34 - Havendo motivo justificado, os prazos previstos nos arts. 32 e 33 poderão

ser prorrogados por quinze dias, a critério da autoridade competente para o ato.

Art. 35 - Aquele que estiver respondendo pelo serviço transmitirá ao delegatário

aprovado no concurso, no momento da entrada em exercício, toda a documentação

que constitua o acervo cartorial, compreendendo os selos de fiscalização, os livros de

escrituração e as folhas soltas ou fichas que os substituírem, os documentos

arquivados, inclusive microfilmes, e, em caso de informatização, os programas ou

bancos de dados, a fim de permitir a continuidade dos serviços.

Parágrafo único - Em caso de não cumprimento do disposto no “caput”, deste

artigo, o Corregedor-Geral de Justiça poderá expedir mandado de busca e apreensão
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e comunicará o fato ao Ministério Público, para apuração de possível infração penal.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 36 - As comunicações e convocações oficiais relativas ao concurso público de

ingresso e ao concurso de remoção serão feitas no Diário Judiciário Eletrônico.

Art. 37 - A validade do concurso expira com a entrada em exercício do candidato a

quem foi outorgada a delegação, salvo na hipótese de desistência formal ou tácita do

candidato.

§ 1º - Considera-se desistência formal da delegação aquela requerida ao 2º -Vice-

Presidente do Tribunal de Justiça, mediante pedido protocolizado, durante o prazo

previsto para a:

I - posse de que trata o art. 32, em caso de concurso público de ingresso;

II - entrada em exercício a que se refere o art. 33, em caso de concurso de

remoção.

§ 2º - Considera-se tácita a desistência quando aquele que receber a delegação

não:

I - tomar posse no prazo previsto no art. 32, no caso do concurso público de

ingresso;

II - entrar em exercício no prazo previsto no art. 33, no caso do concurso de

remoção.

§ 3º - A ocorrência de desistência tácita será comunicada ao 2º-Vice-Presidente do

Tribunal de Justiça, pelo:

I - Poder Executivo, na situação prevista no inciso I do § 2º deste artigo;

II - Diretor do Foro, na situação prevista no inciso II do § 2º deste artigo.

§ 4º - Compete ao 2º-Vice-Presidente do Tribunal de Justiça:

I - a publicação no Diário Judiciário Eletrônico do ato de deferimento da desistência

formal ou, no caso de desistência tácita, do ato que torna a delegação sem efeito;

II - a convocação do próximo classificado, na hipótese de desistência formal ou

tácita, ou quando o delegatário não entrar em exercício após a posse, no caso do

concurso público de ingresso.

Art. 38 - Inexistindo candidato interessado para preenchimento de vaga de serviço
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de tabelionato e de registro prevista no concurso de remoção, esta será destinada a

concurso público de ingresso.

§ 1º - A vaga a que se refere o “caput” deste artigo não será computada para a

fixação da alternância estabelecida no art. 2° dest a lei.

§ 2º - Verificada a impossibilidade de prover a vaga mediante concurso público,

observado o disposto no “caput”, deste artigo, o Diretor do Foro proporá ao

Presidente do Tribunal de Justiça a extinção do serviço e a anexação de suas

atribuições ao serviço de mesma natureza mais próximo ou àquele localizado na sede

do respectivo Município ou de Município contíguo.

§ 3º - A extinção do serviço e a anexação de suas atribuições serão feitas por meio

de resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça.

§ 4° - É vedada a acumulação de delegações, salvo n a hipótese de anexação

prevista no § 2º deste artigo.

Art. 39 - Durante o processo seletivo, a Comissão Examinadora poderá realizar

sindicância, de caráter eliminatório, sobre a vida pregressa dos candidatos.

Art. 40 - O titular que tiver sido removido observará o interstício de dois anos para

se candidatar a nova remoção.

Art. 41 - Compete ao Diretor do Foro designar, para responder pelo serviço de

tabelionato e de registro, até o provimento da vaga por concurso:

I - o substituto mais antigo, em caso de extinção de delegação;

II - a pessoa que preencha os requisitos estabelecidos nos incisos do art. 6°, em

caso de criação de serviço.

Art. 42 - O Tribunal de Justiça poderá contratar entidade de direito público ou

privado, de reconhecida idoneidade, para:

I - recebimento das inscrições;

II - elaboração das questões de Língua Portuguesa a que se refere o inciso I do art.

13;

III - aplicação, fiscalização e correção eletrônica das provas de conhecimento do

concurso público de ingresso.

Art. 43 - Não se aplicam aos concursos com edital publicado antes da vigência

desta lei as disposições nela contidas.
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Art. 44 - Fica revogada a Lei nº 12.919, de 29 de junho de 1998.

Art. 45 - Esta lei entra em vigor trinta dias após a data de sua publicação.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2009.

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

Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 3.187/ 2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa Legislativa por

intermédio da Mensagem n° 353/2009, o projeto de le i em epígrafe “altera as Leis

Delegadas nº 100, de 29 de janeiro de 2003, e nº 175, de 20 de janeiro de 2007”.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as

Emendas nºs 1 e 2, que apresentou. Por sua vez, a Comissão de Administração

Pública apreciou a matéria, opinando por sua aprovação com a referida Emenda nº 2

e a Subemenda nº 1, que apresentou à Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça.

Vem agora o projeto a este órgão colegiado a fim de receber parecer, nos termos

do art. 188, combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame pretende criar a Ouvidoria na estrutura orgânica do

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG –,

objetivando, nas palavras do autor, “a correição dos processos administrativos” e

“possibilitando a interação entre os usuários finais e o poder público”.

De acordo com o art. 1º da proposição, a Ouvidoria terá competência para receber

pedidos de informações ou esclarecimentos e reclamações afetos à autarquia, dar

ciência de infringência 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
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Delegada nº 100, de 2003, e cria o cargo de Ouvidor no Quadro Geral de Cargos de

Provimento em Comissão, previstos no art. 1º da Lei Delegada nº 175, de 2007,

especificando as suas atribuições.

A Comissão de Constituição e Justiça, embora tenha reconhecido que a proposição

não contém vício jurídico, nem no aspecto formal nem no material, entendeu por bem

apresentar duas emendas com o fim de adequar o seu texto à técnica legislativa.

A Emenda nº 1 propõe nova redação para o 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 original não menciona de forma expressa a criação

do cargo. Essa emenda foi objeto de subemenda apresentada pela Comissão de

Administração Pública, que considerou conveniente aperfeiçoar a redação proposta

“para deixar claro que o cargo de provimento em comissão de Ouvidor é destinado ao

DER-MG, e não, criado em sua estrutura” e “para adequá-la à lógica traçada pela Lei

Delegada nº 175, de 2007, que cuida dos Quadros de Provimento em Comissão da

Administração Indireta”.

Por sua vez, a Emenda nº 2 dá nova redação ao § 2º do art. 3º, para tornar mais

precisas as vedações impostas ao Ouvidor no exercício das atribuições do cargo.

Tanto essa emenda quanto a subemenda se nos afiguram oportunas e, portanto,

devem ser incorporadas à proposição.

Em seu parecer, a Comissão de Administração Pública reconheceu o mérito do

projeto, ressaltando que a medida proposta “busca estabelecer um canal direto com a

sociedade na correição dos atos administrativos, bem como controle interno de uma

entidade pública, ação que é preconizada na Constituição da República como um dos

pilares da atuação administrativa do Estado”, e que “a Ouvidoria, já instalada em

outros órgãos da administração, objetiva a defesa dos direitos do cidadão e o controle

auxiliar das atividades da administração pública”.

Com relação ao exame dos aspectos financeiro-orçamentários que envolvem a

proposição, devemos salientar que a Lei Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000,

conhecida por Lei de Responsabilidade Fiscal ou simplesmente LRF, que estabelece

normas de finanças públicas para a responsabilidade na gestão fiscal, preceitua, em

seu art. 16, que a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que
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acarrete aumento de despesa será acompanhada de estimativa do impacto

orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois

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 a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Em função disso, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão encaminhou a

esta Casa, por intermédio do Ofício GAB.SEC nº 332/2009, relatório afirmando que o

impacto financeiro decorrente da criação do cargo de Ouvidor será em torno de

R$6.000,00 ao mês e de R$80.000,00 ao ano e que o acréscimo de tais valores à

folha de pagamento do Estado está em conformidade com os limites de despesas

com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Cabe ressaltar que o impacto financeiro anual da proposição corresponde tão-

somente a 0,00027% da Receita Corrente Líquida - RCL - do período de maio de

2008 a abril de 2009, conforme o Relatório de Gestão Fiscal relativo ao primeiro

quadrimestre do exercício de 2009¹. Vale dizer que o impacto da proposição é

desprezível. Atente-se, ainda, para o fato de que a despesa com pessoal do Estado,

no mesmo período, corresponde a 46,41% da RCL, índice esse bastante aquém dos

limites máximo, de 49%, e prudencial, de 46,55%, estabelecidos na LRF,

respectivamente, nos arts. 20, II, “c”, e 22, parágrafo único.

Por fim, com o objetivo de dar maior clareza ao art. 3º, no que se refere às

atribuições do Ouvidor, apresentamos a Emenda nº 3, no final deste parecer.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.187/2009 no

1° turno, com a Emenda nº 3, a seguir apresentada, e pela rejeição das Emendas nºs

1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça, e da Subemenda nº 1 à Emenda nº 1,

da Comissão de Administração Pública.

Com a aprovação da Emenda nº 3, ficam prejudicadas as Emendas nºs 1 e 2, da

Comissão de Constituição e Justiça, e a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1, da

Comissão de Administração Pública.

EMENDA Nº 3

Dê-se ao art. 3º a seguinte redação:
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“Art. 3º – Fica criado, no Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão, a

que se refere o “caput” do art. 1º da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007,

um cargo de Ouvidor, destinado ao DER-MG, com as seguintes atribuições:

I - ouvir as reclamações do cidadão, relativas à infringência de normas

procedimentais; a deficiências em serviços de competência do DER-MG, incluindo-se

aqueles diretamente prestados, os terceirizados e aqueles em que ele atuar apenas

como interveniente; e ao mau estado de conservação de rodovia estadual; e, quando

couber, manter o sigilo da fonte e proteger o denunciante;

II - receber denúncias de quaisquer violações de direitos individuais ou coletivos ou

de atos legais, bem como de quaisquer atos de improbidade administrativa,

praticados por agentes públicos, vinculados direta ou indiretamente ao DER-MG;

III - promover as ações necessárias à apuração da veracidade das reclamações e

denúncias e, quando couber, tomar as providências necessárias ao saneamento das

irregularidades e ilegalidades constatadas;

IV - produzir, no mínimo semestralmente e sempre que oportuno, apreciações

críticas sobre a atuação do DER-MG, encaminhando-as à Diretoria Colegiada, ao

Conselho de Administração e à Setop.

§ 1º - O Ouvidor será indicado e nomeado pelo Governador do Estado, após

aprovação prévia da Assembleia Legislativa.

§ 2º – É vedado ao Ouvidor 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.

§ 3º - Em função do disposto no "caput", o item V.17.1 do Anexo V da Lei Delegada

nº 175, de 2007, passa a vigorar na forma constante do Anexo desta lei.”.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2009.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Adelmo Carneiro Leão - Inácio

Franco - Antônio Júlio - Juarez Távora.
¹http://www.fazenda.mg.gov.br/governo/contadoria_geral/gestaofiscal/ano2009/1quadr

imestre2009.pdf
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.238/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Zezé Perrella, a proposição em epígrafe “cria, no âmbito do

Estado de Minas Gerais, o Banco de Ossos, para fins de transplantes, e dá outras

providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 18/4/2009, o projeto foi distribuído às

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

Orçamentária.

Inicialmente, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre a sua

constitucionalidade, juridicidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

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

Fundamentação

O projeto de lei em comento tem por objetivo criar, no âmbito estadual, um banco

de ossos, com a finalidade de captar, preparar e doar ossos, cartilagens e tendões.

Segundo o autor da proposição, a carência material de ossos é grande no Estado.

Pacientes com perda óssea, provocada por tumor, desgaste ou acidente, têm de

esperar, às vezes, anos por um transplante dessa natureza, o que agrava suas

condições de saúde.

No que diz respeito aos aspectos jurídico-constitucionais, os quais compete a esta

Comissão analisar, entendemos que a proposição institui norma de proteção à saúde,

matéria de competência concorrente da União e dos Estados, nos termos do art. 24,

inciso XII, da Constituição Federal. Desse modo, compete à União estabelecer as

normas gerais, e aos Estados suplementá-las. Nos termos do dispositivo

constitucional, inexistindo lei federal sobre as normas gerais, os Estados exercerão a

competência legislativa plena.

Consoante dispõe o art. 191, § 3º, da Constituição do Estado:

“Art. 191 – (...)

§ 3º – O Estado suplementará a legislação federal sobre as condições que facilitem

a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante,

pesquisa e tratamento, e sobre coleta, processamento e transfusão de sangue e seus
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derivados, vedado todo tipo de comercialização nos termos do § 4º do art. 199 da

Constituição da República”.

Portanto, no que tange à competência material do Estado para legislar sobre o

assunto, não vemos nenhum impedimento constitucional.

Por outro lado, não obstante seja louvável a medida proposta, vislumbramos óbice

à tramitação do projeto na forma em que se encontra, uma vez que implica violação

ao princípio da separação e independência entre os Poderes, estatuído no art. 2º da

Constituição Federal.

Note-se que o art. 90, inciso II, da Carta Estadual estabelece que cabe ao

Governador do Estado, auxiliado por seus Secretários, exercer a direção superior do

Poder Executivo. Dentre essas atribuições, compete ao Chefe do Executivo avaliar a

conveniência e a oportunidade da criação de órgão ou entidade. Para tanto, deve ter

em conta as prioridades políticas, os fatores técnicos, o planejamento administrativo

estabelecido para a área e os interesses da comunidade. Portanto, as ações que

serão implementadas no âmbito da saúde submetem-se a critérios de conveniência e

oportunidade que devem ser definidos pelo Poder Executivo, e, por isso, a proposição

em tela disciplina matéria estranha às atribuições do Poder Legislativo.

É de ressaltar, ainda, que a criação de órgão na administração pública direta ou

indireta envolve matéria compreendida no campo das responsabilidades inerentes à

função administrativa, e seu exercício pressupõe a competência do Chefe do Poder

Executivo para, em caráter privativo, deflagrar o respectivo processo legislativo. São

de iniciativa do Governador do Estado as leis que cuidam da criação, estruturação e

organização de órgãos ou entidades da administração direta do Estado, nos termos

do art. 66, III, alíneas “e” e “f”, da Carta mineira. Portanto, a proposição em tela

usurpa competência legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo para iniciar o

processo legislativo referente à matéria em questão.

Em razão do princípio da simetria, o dispositivo citado reprisa o disposto no art. 61,

§ 1º, II, alínea “e”, da Constituição Federal, relativamente à competência privativa do

Presidente da República para a criação e extinção de ministérios e órgãos da

administração pública federal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não destoa do entendimento acima
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esposado:

“Ementa: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei do Estado de São Paulo.

Criação de Conselho Estadual de Controle e Fiscalização do Sangue – Cofisan –,

órgão auxiliar da Secretaria de Estado da Saúde. Lei de iniciativa parlamentar. Vício

de iniciativa. Inconstitucionalidade reconhecida. I – Projeto de lei que visa a criação e

estruturação de órgão da administração pública: iniciativa do Chefe do Poder

Executivo (art. 61, § 1º, II, ‘e’, CR/88). Princípio da simetria. II – Precedentes do STF.

III – Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei

estadual paulista 9.080/95. ADI 1275/SP - São Paulo; Ação Direta de

Inconstitucionalidade; Relator(a): Min. Ricardo Lewandowsky; Julgamento:

16/05/2007; Órgão Julgador: Tribunal Pleno”.

Assim, por pretender criar um órgão administrativo na estrutura do Poder Executivo,

a proposição em análise não poderia prosperar nesta Casa. Além disso, vislumbra-se

outro empecilho: a medida que o projeto tenta implementar é inerente à função

administrativa, ou seja, fora do âmbito das normas legais. Portanto, ainda que o

projeto não estivesse criando um órgão administrativo, não poderia, nos termos em

que foi proposto, continuar tramitando.

Ademais, o projeto em análise desconsidera a existência do Decreto nº 43.668, de

26/11/2003, cujo art. 93-A determina à Coordenadoria do Centro de Tecidos

Biológicos –Cetebio –, pertencente à Fundação Centro de Hematologia e

Hemoterapia do Estado de Minas Gerais – Hemominas – o fornecimento de tecidos

biológicos – entre os quais ossos e tendões.

Finalmente, a matéria encontra-se regulamentada na Portaria nº 1.686, de 2002, do

Ministério da Saúde, que trata das questões técnicas referentes ao assunto.

É sabido que as normas jurídicas materiais devem apresentar generalidade,

abstração, obrigatoriedade e caráter originário ou inovador na esfera jurídica. No caso

do projeto em análise, não existe o cunho inovador, restando clara sua

antijuridicidade. Ademais, a preexistência de uma instituição integrante do poder

público que supre o serviço de que trata o projeto torna-o inócuo.

Entretanto, em que pese a impropriedade do projeto nos termos em que se

encontra redigido, não se pode desconsiderar a importância do tema. Com efeito, a
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regulamentação e o fomento de transplantes é, na atualidade, imprescindível para a

melhoria das condições de vida de pacientes acometidos de diversas enfermidades e

de acidentados.

Nesse tocante, identificamos a existência da Lei nº 11.553, de 3/8/94, que

determina ao Estado a implementação de ações que favoreçam a realização de

transplantes, mencionando, expressamente, o incentivo à doação bem como a

criação de condições materiais que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e

substâncias humanas.

Percebe-se, porém, que a legislação citada, apesar de tentar abranger de forma

completa o tema em análise, deixa de prever a criação de condições que facilitem a

preparação, captação, catalogação e o transporte de órgãos, tecidos e substâncias

humanas, essenciais às doações e inseridos no projeto em estudo. A inserção dessas

determinações, apesar de simples, torna completa a normatização acerca do tema,

sem cair no vício de inconstitucionalidade apontado anteriormente, e cumpre ainda o

objetivo que norteou o projeto de lei em análise. Assim sendo, entendemos pertinente

a apresentação do Substitutivo nº 1, ao final deste parecer.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.238/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera o inciso II do art. 1º da Lei nº 11.553, de 3 de agosto de 1994, que dispõe

sobre a ação do Estado com vistas ao favorecimento da realização de transplantes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O inciso II do art. 1º da Lei nº 11.553, de 3 de agosto de 1994, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º – (...)

II – a criação de condições materiais que facilitem a captação, preparação, doação,

catalogação, remoção e transporte de órgãos, tecidos e substâncias humanas;”.

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

Sala das Comissões, 16 de junho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Delvito Alves - Chico Uejo -
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Sebastião Costa - Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.338/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 360/2009, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Governador Valadares o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/5/2009 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 3.338/2009 tem por escopo conferir a necessária autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Governador

Valadares o imóvel constituído pelos lotes 1 a 17 da Quadra nº 14, com área de

7.595m², situado na Av. Washington Luiz, Bairro Santa Rita (Boa Vista), nesse

Município, e registrado sob o nº 28.977, a fls. 68 do Livro 3-AE, no Cartório de

Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Governador Valadares.

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, pois a regularização de domínio que se

pretende com a proposição em tela tem como finalidade o funcionamento e a

ampliação da estação receptora de água do Serviço Autônomo de Água e Esgoto –

SAAE. Entretanto, apresentamos a Emenda nº 1, com o objetivo de tornar o conteúdo

do parágrafo único do art. 1º do projeto mais objetivo e aprimorar a técnica legislativa.

Cabe observar que o § 1º do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, determina

que, cessadas as razões que justificaram uma doação, o imóvel reverte ao patrimônio

da pessoa jurídica doadora, vedada a sua alienação pelo beneficiário. Em
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decorrência disso, apresentamos a Emenda nº 2, com a finalidade de incluir cláusula

de reversão do bem ao patrimônio do Estado se for desvirtuada a finalidade a que se

destina o imóvel.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.338/2009 com as Emendas nºs 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao parágrafo único do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – (...)

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se ao

funcionamento e à ampliação da estação receptora de água do Serviço Autônomo de

Água e Esgoto - SAAE.”.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se o seguinte art. 2º:

“Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se for

desvirtuada a finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º.”.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Delvito Alves - Chico Uejo -

Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 236/2007

Comissão de Saúde

Relatório

O projeto de lei em estudo, do Deputado Carlin Moura, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.183/2005, dispõe sobre a afixação, nas

recepções dos hospitais da rede pública do Estado, da “Cartilha dos Direitos do

Paciente”.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora a proposição a

esta Comissão, para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, § 1º,

combinado com o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Anexa, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
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O projeto de lei em análise visa a fortalecer a autonomia e o direito do cidadão

usuário do Sistema Único de Saúde – SUS.

A matéria já está prevista na Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, publicada

pelo Ministério da Saúde – MS – em 2006, em cooperação com o Conselho Nacional

de Saúde e com a Comissão Intergestora Tripartite.

O vencido no 1º turno pretende acrescentar incisos ao “caput” do art. 2º da Lei nº

16.279, de 2006, que dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e dos serviços

públicos de saúde, de forma a ampliar as garantias aos usuários dos serviços de

saúde.

Segundo a Comissão de Constituição e Justiça, autora do substitutivo aprovado em

Plenário no 1º turno, os dispositivos a serem acrescentados à Lei nº 16.279 não

estariam previstos na referida norma, portanto inovariam o mundo jurídico. Entretanto,

conforme nossa análise em 1º turno, o conteúdo da maioria dos incisos que o vencido

pretende inserir na referida norma já se encontram nela presentes, conforme

passamos a expor.

O acesso às informações sobre a procedência de sangue ou de hemoderivados a

serem recebidos em transfusão e a verificação de sua validade propostos no inciso

XXI que o projeto visa acrescentar ao art. 2º da Lei nº 16.279 já estão previstos no

inciso XI, alínea “b” do mesmo artigo, segundo o qual o usuário dos serviços de

saúde tem direito a ter anotado em seu prontuário o registro da quantidade de sangue

recebida e dos dados que permitam identificar a sua origem, as sorologias efetuadas

e o prazo de validade.

O inciso XXII que o projeto em comento pretende acrescentar ao referido artigo

trata do direito de o usuário obter informações sobre eventuais doenças ou alergias

que forem detectadas por meio dos exames a que for submetido. Entendemos que o

inciso VI do art. 2º da lei a ser alterada já garante ao usuário esse direito, uma vez

que prevê que ele deve receber informações claras sobre as hipóteses de

diagnóstico, os diagnósticos realizados, etc., bem como outras informações que julgar

necessárias relativas a seu quadro clínico.

O projeto em questão pretende ainda acrescentar ao art. 2º da lei o inciso XXIII, que

garante ao usuário ter acesso às despesas relativas a seu tratamento, exames,
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medicação, internação e outros procedimentos médicos. Essa garantia de acesso às

contas detalhadas referentes às despesas do tratamento não está presente na lei que

se pretende modificar e, tendo-se em vista sua importância, justifica-se o seu

acréscimo na referida norma.

Assim sendo, considerando que apenas a matéria contida no inciso XXIII do

vencido traz inovação jurídica, apresentamos o Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º

turno, com vistas a acrescentar apenas o conteúdo desse inciso à Lei nº 16.279, de

2006.

Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 236/2007 na

forma do Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta o inciso XXI ao “caput” do art. 2º da Lei nº 16.279, de 20 de setembro

de 2006, que dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos

de saúde no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O “caput” do art. 2º da Lei nº 16.279, de 20 de setembro de 2006, fica

acrescido do seguinte inciso XXI:

“ Art. 2º – (...)

XXI – acessar as contas detalhadas referentes às despesas com seu tratamento,

exames, medicação, internação e outros procedimentos médicos, quando for o

caso.”.

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

Sala das Comissões, 17 de junho de 2009.

Carlos Pimenta, Presidente - Ruy Muniz, relator - Doutor Rinaldo - Luiz Humberto

Carneiro.

PROJETO DE LEI Nº 236/2007

(Redação do Vencido)

Acrescenta os incisos XXI, XXII e XXIII ao “caput” do art. 2º da Lei nº 16.279, de 20

de setembro de 2006, que dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e dos

serviços públicos de saúde no Estado.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O “caput” do art. 2º da Lei nº 16.279, de 20 de setembro de 2006, fica

acrescido dos seguintes incisos XXI, XXII e XXIII:

“ Art. 2º – (...)

XXI – conhecer a procedência de sangue ou de hemoderivados a serem recebidos

em transfusão e verificar se esse material contém o carimbo específico atestando as

sorologias efetuadas e a sua validade;

XXII – saber com segurança e antecedência, por meio dos testes ou exames a que

for submetido, se é diabético, portador de algum tipo de anemia ou alergia a

determinados medicamentos, como anestésicos, penicilina, sulfas, soro antitetânico

ou outras substâncias que possam causar-lhe efeitos danosos, antes que lhe sejam

administrados;

XXIII – acessar as contas detalhadas referentes às despesas com seu tratamento,

exames, medicação, internação e outros procedimentos médicos, quando for o

caso.”.

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

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.856/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Mosconi, 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 Cooperativa Agropecuária do Vale do Sapucaí

Ltda. - Coopervasp.

A proposição foi aprovada no 1º turno, 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.

Em cumprimento ao disposto no § 1º do referido art. 189, a redação do vencido faz

parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.856/2007, na forma aprovada no 1º turno, autoriza o donatário

do imóvel de que trata a Lei nº 6.817, de 5/7/1976, a transferi-lo a sua incorporadora,
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a Cooperativa Agropecuária do Vale do Sapucaí Ltda. - Coopervasp.

A transferência de domínio de bens públicos é matéria tratada no art. 18 da

Constituição do Estado; no art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui

normas para licitações e contratos da administração pública; e no § 2º do art. 105 da

Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos

Municípios e do Distrito Federal.

Tais normas exigem que a alienação, assim como as alterações posteriores à lei

autorizativa, somente poderão ser efetivadas se autorizadas por esta Casa Legislativa

e atenderem ao interesse coletivo, que deve nortear todos os atos da administração

pública.

Ressalte-se que o projeto de lei em análise encontra-se em conformidade com a

legislação vigente, não representa despesas para o erário e não 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 1.856/2007, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2009.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Antônio Júlio - Adelmo Carneiro Leão -

Juarez Távora - Lafayette de Andrada.

PROJETO DE LEI Nº 1.856/2007

(Redação do Vencido)

Autoriza o donatário do imóvel de que trata a Lei nº 6.817, de 5 de julho de 1976, a

transferi-lo a sua incorporadora, a Cooperativa Agropecuária do Vale do Sapucaí

Ltda. - Coopervasp.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o donatário do imóvel de que trata a Lei nº 6.817, de 5 de julho de

1976, autorizado a transferi-lo a sua incorporadora, a Cooperativa Agropecuária do

Vale do Sapucaí Ltda. - Coopervasp.

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

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.985/ 2009
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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 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 2.985/2009, na forma aprovada no 1º turno, autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Muriaé o imóvel constituído de terreno com área de

10.000m² , situado na Fazenda São João do Glória, nesse Município, para o

funcionamento de escola municipal.

A proposição prevê ainda que esse imóvel reverterá ao patrimônio do doador se, no

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura de doação, for desvirtuada a

destinação prevista.

A transferência de domínio de bens públicos é matéria tratada no art. 18 da

Constituição do Estado; no art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui

normas para licitações e contratos da administração pública; e no § 2º do art. 105 da

Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos

Municípios e do Distrito Federal.

Tais normas exigem que a alienação somente poderá ser efetivada se for

autorizada por esta Casa Legislativa, atender ao interesse público e estabelecer o

retorno do bem ao patrimônio do doador, caso não seja utilizado com a finalidade

prevista.

Ressalte-se que o projeto de lei em análise se encontra em conformidade com a

legislação vigente, não representa despesas para o erário nem acarreta repercussão

na lei orçamentária. Portanto, não há impedimento a sua transformação em lei.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.985/2009, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2009.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Adelmo Carneiro Leão - Inácio Franco -

Juarez Távora - Lafayette de Andrada.

PROJETO DE LEI Nº 2.985/2009

(Redação do Vencido)

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.

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 3.248/ 2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por escopo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Lavras o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma apresentada e retorna agora a este

órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.248/2009 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Lavras o imóvel constituído por uma área com 7.502,50m²,

situado nesse Município.
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De acordo com o parágrafo único do art. 1º, o imóvel será destinado à instalação de

um campo de futebol, para o lazer e prática de esportes da comunidade, o que

atende ao interesse coletivo que deve nortear as decisões da administração pública.

No mesmo sentido, o art. 2º prevê a reversão do bem ao patrimônio do Estado se, no

prazo avençado, não lhe tiver sido dada a destinação prevista ou no caso de ser

desvirtuada a sua finalidade.

A autorização legislativa para transferência de domínio de patrimônio público é

exigência contida no art. 18 da Constituição do Estado; no art. 17 da Lei Federal nº

8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da administração

pública; e no § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas

gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da

União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

O projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que versam sobre a matéria,

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 3.248/2009, no

2º turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2009.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Antônio Júlio - Inácio Franco - Juarez Távora.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.973 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.973/2009, de autoria do Deput ado Lafayette de Andrada,

que declara de utilidade pública a Liga Sandumonense de Proteção e Assistência à

Infância – Lactário Jesus –, com sede no Município de Santos Dumont, 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
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.973/2009

Declara de utilidade pública a entidade Liga Sandumonense de Proteção e

Assistência à Infância, com sede no Município de Santos Dumont.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Liga Sandumonense de

Proteção e Assistência à Infância, com sede no Município de Santos Dumont.

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

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.027 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.027/2009, de autoria do Deput ado Getúlio Neiva, que declara

de utilidade pública o Centro de Educação Infantil Arca da Aliança, 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° 3.027/2009

Declara de utilidade pública o Centro de Educação Infantil Arca da Aliança, com

sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Cen tro de Educação Infantil Arca da

Aliança, com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.088 /2009

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 3.088/2009, de autoria do Deput ado Gustavo Valadares, que

declara de utilidade pública a Associação Brasileira de Motociclismo Amador - ABM -,

com sede em Itabirito, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.088/2009

Declara de utilidade pública a Associação Brasileira de Motociclismo Amador - ABM

-, com sede no Município de Itabirito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Brasileira de Motociclismo

Amador - ABM -, com sede no Município de Itabirito.

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

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.137 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.137/2009, de autoria do Deput ado Durval Ângelo, que declara

de utilidade pública a Associação Esporte Clube Cruzeiro, com sede no Município de

Visconde do Rio Branco, 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° 3.137/2009

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

Visconde do Rio Branco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Esp orte Clube Cruzeiro, com sede no

Município de Visconde do Rio Branco.

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

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.139 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.139/2009, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes,

que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores da Comunidade Gomes

– Amog –, com sede no Município de Areado, 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° 3.139/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores da Comunidade Gomes

– Amog –, com sede no Município de Areado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Moradores da

Comunidade Gomes – Amog –, com sede no Município de Areado.

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

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.143 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.143/2009, de autoria do Deput ado Célio Moreira, que declara

de utilidade pública o Grupo de Apoio Social do Barreiro – Gasb –, 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,
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seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.143/2009

Declara de utilidade pública a entidade Grupo de Apoio Social do Barreiro – Gasb –,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Grupo de Apoio Social do

Barreiro – Gasb –, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.144 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.144/2009, de autoria do Deput ado João Leite, que declara de

utilidade pública o Clube da Maturidade, com sede no Município de Belo Horizonte, foi

aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.144/2009

Declara de utilidade pública a entidade Clube da Maturidade, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Clube da Maturidade, com

sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.
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Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.146 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.146/2009, de autoria do Deput ado João Leite, que declara de

utilidade pública a Associação Filantrópica Nova Vida, 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° 3.146/2009

Declara de utilidade pública a Associação Filantrópica Nova Vida, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Filantrópica Nova Vida,

com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.152 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.152/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que dá a

denominação de Escola Estadual Capitão João Lúcio do Carmo, de ensino

fundamental e médio na modalidade de educação de jovens e adultos - EJA -, a

escola estadual de ensino fundamental e médio - EJA localizada no Município de

Sete Lagoas, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.152/2009

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Sete Lagoas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Capitão J oão Lúcio do Carmo a escola

estadual de ensino fundamental e médio - EJA localizada no Presídio de Sete

Lagoas, situado na Rua Promotor José Costa, s/n°, B airro Santa Felicidade, no

Município de Sete Lagoas.

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

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.153 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.153/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que dá a

denominação de Escola Estadual Detetive Marco Antônio de Souza, de ensino

fundamental e médio na modalidade de educação de jovens e adultos - EJA -,

localizada no Município de São João del-Rei, a escola estadual de ensino

fundamental e médio - EJA, 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° 3.153/2009

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de São João del-Rei.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Detetive Marco Antônio de Souza a

escola estadual de ensino fundamental e médio - EJA localizada no Presídio de São

João del-Rei, situado na Estrada do Morro Grande, s/n°, no Município de São João

del-Rei.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.155 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.155/2009, de autoria do Deput ado Alberto Pinto Coelho, que

declara de utilidade pública a entidade Conviver – Saber Social, com sede no

Município de Lagoa Santa, 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° 3.155/2009

Declara de utilidade pública a entidade Conviver – Saber Social, com sede no

Município de Lagoa Santa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Conviver – Saber Social,

com sede no Município de Lagoa Santa.

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

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.159 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.159/2009, de autoria do Deput ado Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública a Creche Comunitária D. Neuza Rezende, com sede

no Município de Uberlândia, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 3.159/2009

Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Dona Neuza Rezende, com sede

no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Cre che Comunitária Dona Neuza

Rezende, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.164 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.164/2009, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública a Associação dos Deficientes Visuais de Patos de Minas e Região –

Adevpar –, com sede no Município de Patos de Minas, foi aprovado em turno único, na

forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.164/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes Visuais de Patos de

Minas e Região – Adevpar –, com sede no Município de Patos de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Deficientes Visuais

de Patos de Minas e Região – Adevpar –, com sede no Município de Patos de Minas.

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

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.165 /2009

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 3.165/2009, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de

utilidade pública a Associação Comunitária do Distrito do Grota, com sede no

Município de Jequeri, 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° 3.165/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Distrito do Grota Jequeri,

com sede no Município de Jequeri.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Grota Jequeri, com sede no Município de Jequeri.

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

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.170 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.170/2009, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes,

que declara de utilidade pública a Associação Esportiva dos Municípios do Sudoeste

de Minas Gerais, com sede no Município de Passos, 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° 3.170/2009

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva dos Municípios do Sudoeste de

Minas Gerais, com sede no Município de Passos.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Esportiva dos Municípios

do Sudoeste de Minas Gerais, com sede no Município de Passos.

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

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.171 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.171/2009, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública a Associação Cultural e Assistencial Projeto Usina de Sonhos,

com sede no Município de Itaúna, 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° 3.171/2009

Declara de utilidade pública a Associação Cultural e Assistencial Projeto Usina de

Sonhos, com sede no Município de Itaúna.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Projeto Usina de Sonhos, com sede no Município de Itaúna.

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

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.184 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.184/2009, de autoria da Deput ada Rosângela Reis, que

declara de utilidade pública o Grupo Despertar da Bela Idade, com sede no Município

de Coronel Fabriciano, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.184/2009

Declara de utilidade pública a entidade Grupo Despertar da Bela Idade, com sede

no Município de Coronel Fabriciano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Grupo Despertar da Bela

Idade, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

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

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.189 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.189/2009, de autoria do Deput ado Domingos Sávio, que

declara de utilidade pública a Loja Simbólica João da Silveira Bicalho, n° 3.630, com

sede no Município de Bom Despacho, foi aprovado em turno único, com a Emenda n°

1.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.189/2009

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica João da Silveira Bicalho n° 3.630,

com sede no Município de Bom Despacho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Loj a Maçônica João da Silveira

Bicalho n° 3.630, com sede no Município de Bom Desp acho.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.205 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.205/2009, de autoria do Deput ado Wander Borges, que

declara de utilidade pública a Associação Araxá Taekwon-do, com sede no Município

de Araxá, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.205/2009

Declara de utilidade pública a Associação Araxá Taekwon-do, com sede no

Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Araxá Taekwon-do, com

sede no Município de Araxá.

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

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.212 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.212/2009, de autoria da Deput ada Gláucia Brandão, que

declara de utilidade pública a entidade Associação Império Esporte Clube, com sede

no Município de Ribeirão das Neves, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 3.212/2009

Declara de utilidade pública a Associação Império Esporte Clube, com sede no

Município de Ribeirão das Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Império Esporte Clube,

com sede no Município de Ribeirão das Neves.

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

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.214 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.214/2009, de autoria do Deput ado Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública a Associação do Conselho Comunitário para

Desenvolvimento Rural da Comunidade de Sobradinho – CCDRS –, com sede no

Município de Uberlândia, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.214/2009

Declara de utilidade pública a Associação do Conselho Comunitário para

Desenvolvimento Rural da Comunidade de Sobradinho – CCDRS –, com sede no

Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação do Conselho Comunitário

para Desenvolvimento Rural da Comunidade de Sobradinho – CCDRS –, com sede

no Município de Uberlândia.

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

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ana Maria Resende.



____________________________________________________________________________
726

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.219 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.219/2009, de autoria do Deput ado Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Combate à Violência

Urbana – Asccov –, com sede no Município de Uberlândia, foi aprovado em turno

único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.219/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Combate à Violência

Urbana – Asccov –, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

à Violência Urbana – Asccov –, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.224 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.224/2009, de autoria do Deput ado Weliton Prado, que declara

de utilidade pública a Sociedade Recreativa 13 de Maio, com sede no Município de

Campina Verde, 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° 3.224/2009
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Declara de utilidade pública a Sociedade Recreativa 13 de Maio, com sede no

Município de Campina Verde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Soc iedade Recreativa 13 de Maio,

com sede no Município de Campina Verde.

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

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.233 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.233/2009, de autoria da Deput ada Cecília Ferramenta, que

declara de utilidade pública o Esporte Clube Itamarati, com sede no Município de

Ipatinga, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.233/2009

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

Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Esp orte Clube Itamarati, com sede no

Município de Ipatinga.

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

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.235 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.235/2009, de autoria do Deput ado Inácio Franco, que declara

de utilidade pública a Associação Cultural e Desportiva Fluminense Futebol Clube,
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com sede no Município de Florestal, 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° 3.235/2009

Declara de utilidade pública a Associação Cultural e Desportiva Fluminense Futebol

Clube, com sede no Município de Florestal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Cultural e Desportiva

Fluminense Futebol Clube, com sede no Município de Florestal.

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

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.245 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.245/2009, de autoria do Deput ado Doutor Rinaldo, que

declara de utilidade pública a entidade Eletrônica Martins Esporte Clube – Eletrônica

Martins, com sede no Município de Formiga, 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° 3.245/2009

Declara de utilidade pública a entidade Eletrônica Martins Esporte Clube – Emec –,

com sede no Município de Formiga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Eletrônica Martins Esporte
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Clube – Emec –, com sede no Município de Formiga.

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

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ana Maria Resende.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 13 A 55 E OS SUBSTITUTIVOS NºS 3 A 7

APRESENTADOS AO PROJETO DE LEI Nº 3.186/2009

Comissão de Administração Pública

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.

Preliminarmente, foi o projeto apreciado na Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Em seguida, a Comissão de Administração Pública, em sua análise de mérito,

opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo apresentado pela

Comissão que a antecedeu, com as Emendas nºs 1 a 12, que apresentou.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, por sua vez, opinou pela

aprovação do projeto, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, que apresentou, e

pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Submetido a regime de urgência para discussão e votação, o projeto foi convertido

em turno único, nos termos do § 1º do art. 208 do Regimento Interno, e foram

apresentadas, em plenário, as Emendas nºs 13 a 55 e os Substitutivos nºs 3 e 7. Com

a retirada do pedido de urgência, retorna a matéria a esta Comissão, para a

apreciação das citadas emendas e substitutivos.

Fundamentação

O projeto em pauta visa à criação de uma agência reguladora dos 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
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Desenvolvimento Regional e Políticas Urbanas – Sedru –, e terá sede e foro na

Capital do Estado.

As Emendas nºs 13 a 18, que tratam da taxa de remuneração do capital das

empresas prestadoras do serviço, não podem ser acatadas, já que consideramos que

a mencionada remuneração constitui objeto de disposição contratual, e não legal,

tendo em vista as especificidades de cada Município e de cada prestadora.

A Emenda nº 19, que trata de cláusula de vigência, não se coaduna com a

legislação federal relativa a saneamento básico, a qual impõe a criação da agência

em estudo sem nenhum condicionamento temporal. Somente no que tange à

instituição de taxa é que se faz necessário postergar a vigência normativa, ainda

assim para o ano seguinte ao da sua criação.

As Emendas nºs 20, 23, 24, 25, 51, 54 e 55 tratam de matéria de mérito que

interfere na organização e no funcionamento da agência, sem, no entanto, trazer

aperfeiçoamentos. Por esse motivo, deixamos de acatá-las.

É válido ressaltar que o conteúdo da Emenda nº 22 encontra-se contemplado no

substitutivo que apresentamos ao final deste parecer. Ademais, a regra está redigida

em termos vagos, o que dificulta a sua aplicação.

A Emenda nº 21, que trata da representação judicial e extrajudicial da agência, viola

a organização e a estrutura da Advocacia-Geral do Estado, além de desconsiderar

que a agência, na condição de autarquia, é dotada de personalidade jurídica e de

autonomia administrativa, devendo responder por seus próprios meios, em juízo ou

fora dele, pelos atos que vier a praticar. Por esses motivos, deve ser rejeitada a

referida emenda.

As Emendas nºs 26 a 28 tratam de matéria de mérito e, além de fugirem ao espírito

da proposição, não contribuem para a melhoria do texto. Por esse fato, deixamos de

acolhê-las.

As Emendas nºs 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39 e 53 têm em comum o fato de se

relacionarem à questão da política tarifária. Não se percebe, em nenhuma delas,

comandos que aperfeiçoem as regras já definidas nos substitutivos apresentados

durante a tramitação do projeto nas Comissões desta Casa. Em alguns casos,

ademais, os textos são de difícil compreensão, o que gera dificuldade na sua
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aplicação. Por tudo isso, deixamos de acolher tais emendas.

A Emenda nº 30 versa sobre a criação de conselho para opinar em questões de

saneamento básico. Como o projeto de lei em discussão não diz respeito a todos os

serviços de saneamento básico, a emenda deve ser rejeitada por inadequação de

objeto.

Não acolhemos as Emendas nºs 31 e 50 porque ampliam sensivelmente a estrutura

da agência, medida que gera custos e, em vez de trazer aprimoramentos, burocratiza

os procedimentos públicos. As Emendas nºs 40 e 41, que versam sobre

procedimentos administrativos e contábeis, igualmente tendem a criar entraves

desnecessários ao célere funcionamento da agência.

Quanto à Emenda nº 43, seu conteúdo encontra-se contemplado no substitutivo

apresentado ao final desse parecer. Também a Emenda nº 34, embora faça

referência a saneamento básico, traz benefício que, com as adaptações cabíveis,

está previsto no citado substitutivo.

Não podem prosperar as Emendas nºs 42, 47 e 52, as quais destinam-se à

regulação dos serviços de saneamento básico. É sempre bom lembrar que a proposta

em estudo versa apenas acerca dos serviços de abastecimento de água e de

esgotamento sanitário. Ademais, essa última emenda, redigida em termos pouco

esclarecedores, traz conteúdo de difícil aplicação.

A Emenda nº 46 traz complemento de redação que diz o óbvio, ao estabelecer

comandos que já estão assegurados em outras normas jurídicas.

A Emenda nº 44 especifica regras de proteção ao usuário que, em sentido similar–

não idêntico, enfatize-se –, e de modo bastante completo, já constam em substitutivos

anteriores e estão sendo incorporadas no substitutivo apresentado ao final deste

parecer. Diga-se o mesmo em relação à Emenda nº 45, a qual, no entanto, fala,

inadvertidamente, em serviços de saneamento básico.

A Emenda nº 48, promovendo modificação pontual no projeto, altera por inteiro a

sua concepção, fazendo estender as normas aplicáveis unicamente aos serviços de

abastecimento de água e de esgotamento sanitário a todos os demais serviços de

saneamento básico. Mudança dessa ordem só poderia vir acompanhada das

necessárias adaptações, exigindo, com efeito, a confecção de proposta substitutiva.
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A Emenda nº 49, além de reproduzir princípios do direito administrativo

consagrados há muito no ordenamento jurídico nacional, faz, de modo sistemático,

uma síntese desnecessária de diversos comandos dispersos pelos substitutivos

apresentados pelas Comissões da Casa.

Com relação ao Substitutivo nº 3, observam-se alterações meramente pontuais,

mantida a concepção da proposta, razão pela qual deve ser ele considerado

prejudicado pelo substitutivo apresentado ao final deste parecer. A propósito, tal

raciocínio também é válido para os Substitutivos nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça, e nº 2, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Em todos os substitutivos citados, tal como no substitutivo a seguir apresentado,

fica preservada a idéia original do projeto, relativa à criação de entidade reguladora

dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, bem como a

concepção firmada no Substitutivo nº 1, que definiu, com clareza, o raio de atuação

da agência.

Quanto aos Substitutivos nºs 4, 5, 6 e 7, opinamos por sua rejeição, uma vez que

eles se propõem a criar uma agência de saneamento básico, objetivo bem mais

amplo do que aquele contemplado nos demais substitutivos, os quais se restringem,

conforme já dito, à criação de agência reguladora tão somente dos serviços de

abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Empreitada dessa envergadura,

a envolver o disciplinamento de diversos serviços públicos, a exemplo da limpeza

urbana, exige a realização, no âmbito do Poder Legislativo, de debates complexos,

acompanhados de ampla participação da sociedade civil, o que não é possível

ocorrer na fase de tramitação em que se encontra o projeto de lei em análise.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.186/2009 na

forma do Substitutivo nº 8, a seguir apresentado, e pela rejeição das Emendas nºs 13

a 55 e dos Substitutivos nºs 3, 4, 5, 6 e 7.

Esclarecemos que, com a aprovação do Substitutivo nº 8, ficam prejudicados as

Emendas nºs 34 e 43 e os Substitutivos nºs 1, 2 e 3.

SUBSTITUTIVO N° 8

Estabelece normas relativas aos serviços de abastecimento de água e de
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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. 1° – Os serviços de abastecimento de água e de  esgotamento sanitário serão

prestados com a observância das normas estabelecidas nesta lei.

Art. 2° – A prestação e a utilização dos serviços p úblicos de abastecimento de água

e de esgotamento sanitário obedecerão aos seguintes princípios e diretrizes:

I – prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde

pública;

II – ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços;

III – atendimento das necessidades da população e promoção do seu bem-estar;

IV – preservação da saúde pública e do meio ambiente, especialmente dos

recursos hídricos;

V – viabilização do desenvolvimento social e econômico;

VI – estímulo ao uso racional dos recursos disponíveis;

VII – garantia da modicidade das tarifas e do equilíbrio econômico-financeiro do

ajuste;

VIII – manutenção em condições adequadas, pelo usuário, dos equipamentos dos

serviços instalados no domicílio ou estabelecimento;

IX – controle, pelo usuário, do desperdício na utilização da água;

X – observância, pelo usuário, dos padrões permitidos para lançamento de dejetos

na rede coletora;

XI – responsabilização do usuário por danos causados ao sistema de saneamento

básico e aos recursos hídricos.

Art. 3° – 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;
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II – obter do prestador dos serviços:

a) a ligação do seu domicílio ou estabelecimento às redes de água e 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;

e) informações diretas 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.

§ 1º – Para efeito do disposto no inciso III do “caput” deste artigo, sem prejuízo do

estabelecimento de outros mecanismos em regulamento da agência, a Arsae-MG

manterá, gratuitamente, serviço de atendimento telefônico.

§ 2º – É vedada a inscrição do nome do usuário dos serviços de abastecimento de

água e de esgotamento sanitário em cadastro de proteção ao crédito, em razão de

atraso no pagamento da conta.

CAPÍTULO II

Da Arsae-MG

Seção I

Da Criação, da Finalidade e das Competências da Arsae-MG

Art. 4° – Fica criada a Agência Reguladora de Servi ços 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.
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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. 5° – 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 permissão,

contrato de programa, contrato de concessão ou convênio 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;

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.

§ 1º – A regulação e a fiscalização, pela Arsae-MG, dos serviços de abastecimento

de água e de esgotamento sanitário dependem de autorização expressa do Município

ou do consórcio público.

§ 2º – A autorização prevista no § 1º não será necessária se o Município ou o

consórcio público tiverem aderido, antes da publicação desta lei, à regulamentação

dos serviços pelo Estado, caso em que a fiscalização e a regulação, inclusive

tarifárias, passarão a ser exercidas pela Arsae-MG.

Art. 6° – Para o cumprimento das finalidades a que se refere o art. 5°, 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;
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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;

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, o qual estabelecerá procedimentos

para a realização de audiências e consultas públicas, para o atendimento às

reclamações de usuários e para a edição de regulamentos e demais decisões da
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agência;

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 Ufemgs (vinte e cinco mil Unidades Fiscais do Estado

de Minas Gerais) a 100.000 Ufemgs.

Art. 7° – São obrigações do prestador de serviços d e abastecimento de água e de

esgotamento sanitário sujeito à fiscalização e à regulação 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, 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 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 à execução dos planos de expansão, à

manutenção dos sistemas e à melhoria da qualidade da prestação dos serviços, nos
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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 as 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. 8° – O reajuste e a revisão das tarifas cobrad as 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, a

modicidade e o controle social 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
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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 remuneração do capital investido pelos prestadores de serviços.

§ 2° – A autorização a que se refere o "caput" dest e 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 § 2° deste ar tigo, 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 § 2° deste artigo

suspenso até a prestação dos esclarecimentos solicitados.

§ 4° – Sendo favorável a manifestação prevista no §  2° deste artigo, a Arsae-MG

terá o prazo de cinco dias para publicar a resolução a que se refere o “caput” deste

artigo.

§ 5° – A publicação pela Arsae-MG da resolução cont endo a autorização para o

reajuste ou a revisão das tarifas relativas aos serviços de abastecimento de água e

de esgotamento sanitário será feita com antecedência mínima de trinta dias da

produção dos seus efeitos.

§ 6° – As perdas financeiras decorrentes do descump rimento pela Arsae-MG dos

prazos a que se referem os §§ 2° e 4°, observado o disposto nos arts. 37 e 39 da Lei

Federal n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007, serão c ompensadas no cálculo do

reajuste ou da revisão.

§ 7° – A recuperação dos custos decorrentes da pres tação 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 outro índice.
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§ 8° – Para o fim da remuneração do capital investi do 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. 25 desta lei.

§ 9° – O excesso de remuneração do capital investid o 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.

§ 10 – Poderão ser concedidos pelo prestador dos serviços de abastecimento de

água e esgotamento sanitário subsídios tarifários e não tarifários.

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 e durante feriados.

Art. 10 – Somente poderá ser cobrada tarifa pelo serviço efetivamente prestado,

salvo a tarifa mínima pela disponibilidade do serviço para a 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 em funcionamento e

disponível para o imóvel.

Parágrafo único – Caso o serviço a que se refere o “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.

§ 1° – Constitui fato gerador da TFAS o exercício d o poder de polícia pela Arsae-

MG, o qual consiste na fiscalização dos serviços públicos de abastecimento de água
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e de esgotamento sanitário.

§ 2° – São sujeitos passivos da TFAS as entidades p úblicas ou privadas que

prestem serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e que se

submetam, na forma do disposto no art. 5° desta lei , à fiscalização e à regulação da

Arsae-MG.

§ 3° – O valor da TFAS, correspondente ao custo est imado da atividade de

fiscalização exercida pela Arsae-MG, expresso em Ufemg vigente na data do

vencimento, será calculado mediante aplicação da fórmula constante do Anexo I

desta lei.

§ 4° – Na hipótese de a atuação da Arsae-MG ocorrer  por período inferior a doze

meses, dentro de um mesmo exercício, o valor da TFAS será proporcional ao número

de dias do período.

§ 5° – A TFAS será recolhida nos termos estabelecid os em regulamento da Arsae-

MG.

§ 6° – A TFAS não recolhida no prazo fixado no regu lamento de que trata o § 5°

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).

§ 7° – Os débitos relativos à TFAS poderão ser parc elados de acordo com os

critérios fixados na legislação tributária.

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
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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;

VI – um Conselho Consultivo de Regulação.

§ 1° – 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.

§ 2° – Os membros da Diretoria Colegiada serão indi cados e nomeados pelo

Governador do Estado, após aprovação da Assembleia Legislativa, nos termos da

Constituição do Estado.

§ 3° – O Governador do Estado nomeará um Diretor-Ge ral, com mandato de quatro

anos, escolhido entre os membros da Diretoria Colegiada.

§ 4º– É vedada a nomeação para a Diretoria Colegiada de pessoa que tenha
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exercido, por qualquer período, nos doze meses anteriores, cargo, emprego ou

função em entidade sujeita à regulação da Arsae-MG.

Art. 16 – A exoneração imotivada de membros da Diretoria da Arsae-MG somente

poderá ocorrer nos quatro meses iniciais dos respectivos mandatos.

§ 1° – Após o prazo a que se refere o "caput", os m embros da Diretoria 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.

§ 2° – Instaurado procedimento administrativo para apuração de irregularidades,

poderá o Governador do Estado, no interesse da administração, afastar o membro da

Diretoria 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 – Compete ao Conselho Consultivo, nos limites de sua área de atuação,

sem prejuízo de outras atribuições estabelecidas em decreto:

I – apresentar propostas relacionadas a matérias de competência da Arsae-MG;

II – acompanhar as atividades da Arsae-MG, verificando o adequado cumprimento

de suas competências legais;

III – opinar sobre os relatórios periódicos de atividade da Arsae-MG elaborados pela

Diretoria Colegiada;

IV – opinar sobre a estrutura organizacional da Arsae-MG proposta pela Diretoria

Colegiada, a ser submetida ao Governador;

V – opinar sobre o programa plurianual e a proposta orçamentária da Arsae-MG;

VI – opinar sobre a prestação de contas da Arsae-MG, após adequada auditoria;

VII – eleger, entre seus membros, o Presidente do Conselho, que não poderá ser

Diretor da Arsae-MG.

Art. 18 – O Conselho Consultivo terá a seguinte composição:

I – um Diretor da Arsae-MG, indicado pela Diretoria Colegiada;

II – dois representantes das empresas prestadoras de serviços públicos de

saneamento básico no Estado, reguladas pela Arsae-MG, indicados na forma

estabelecida em decreto;

III – um representante de órgão ou entidade de proteção e defesa do consumidor,
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designado pelo Governador do Estado;

IV – três representantes de Municípios, sendo um do Município de Belo Horizonte e

dois de Municípios cujos serviços sejam regulados pela Arsae-MG, indicados pela

Associação Mineira de Municípios;

V – dois membros de livre escolha do Governador do Estado.

Art. 19 – Os membros do Conselho Consultivo serão designados pelo Governador

do Estado para mandato de quatro anos, vedada a recondução, entre pessoas de

reputação ilibada e idoneidade moral e reconhecida capacidade em sua área de

atuação.

§ 1º – O Conselheiro perderá o mandato em caso de ausência não justificada a três

sessões consecutivas do Conselho ou a cinco sessões alternadas por ano, após o

devido processo administrativo.

§ 2º – A Arsae-MG poderá ressarcir despesas de deslocamento e estada para

viabilizar o comparecimento, às sessões do Conselho, dos Conselheiros que não

sejam representantes governamentais.

Art. 20 – Na forma do regimento interno, entidades ou órgãos públicos federais,

estaduais ou municipais com atribuições relacionadas às da Arsae-MG poderão ser

convidados a indicar representantes para acompanhar discussões, atos e diligências

do Conselho Consultivo.

Art. 21 – Aos membros da Diretoria 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. 22 – É vedado ao ex-membro da Diretoria:

I – até um ano após deixar o cargo, 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. 23 – Ficam criados, no Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão, a

que se refere o art. 1° da Lei Delegada n° 175, de 26 de janeiro de 2007, três cargos

de Administração Superior, sendo um cargo de Diretor-Geral e dois cargos de Diretor,

destinados à Arsae-MG.

§ 1° – Fica acrescentado ao item IV.1 do Anexo IV d a Lei Delegada n° 175, de

2007, o item constante no Anexo II desta lei, que contém o quantitativo de DAI-

unitário destinado à Arsae-MG.

§ 2° – Equiparam-se, para fins remuneratórios, o ca rgo de Diretor-Geral ao cargo de

Secretário de Estado, e o cargo de Diretor ao de Secretário Adjunto.

§ 3° – Em função do disposto no “caput”, fica acres centado ao Anexo V da Lei

Delegada n° 175, de 2007, o item V.34.1, na forma c onstante no Anexo III desta lei.

§ 4° – A identificação dos cargos de que trata este  artigo e as formas de

recrutamento correspondentes serão definidas em regulamento.

Art. 24 – Ficam criados, no Grupo de Direção e Assessoramento da Administração

Autárquica e Fundacional integrante do Quadro Geral de Cargos de Provimento em

Comissão, a que se refere o art. 1° da Lei Delegada  n° 175, de 2007, vinte e quatro

cargos destinados à Arsae-MG.

§ 1° – Em função do disposto no “caput”, fica acres centado ao Anexo V da Lei

Delegada n° 175, de 2007, o item V.34.2, na forma c onstante no Anexo III desta lei.

§ 2° – A identificação dos cargos de trata este art igo e as formas de recrutamento

correspondentes serão definidas em regulamento.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 25 – 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
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beneficiários diretos.

Parágrafo único – Os recursos de que trata o “caput” deste artigo não poderão

compor a base de custo utilizada para a fixação da tarifa e para a remuneração do

capital investido.

Art. 26 – A Arsae-MG poderá celebrar acordo de resultados, nos termos da Lei n°

17.600, de 1° de julho de 2008.

Art. 27 – 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. 28 – Os critérios de reajuste e de revisão das tarifas dos serviços de

abastecimento de água e de esgotamento sanitário, previstos no art. 8º desta lei,

somente serão aplicados aos convênios e contratos em vigor na data de publicação

desta lei no que não contrariar as cláusulas estipuladas, nesses instrumentos, pelos

órgãos e entidades sujeitos à fiscalização da Arsae-MG.

§ 1º – Caso não se apliquem os critérios previstos no art. 8º em função do disposto

no “caput” deste artigo, a Arsae-MG verificará se o percentual de reajuste ou de

revisão de tarifa pretendido pelas partes está de acordo com o estipulado no convênio

ou no contrato em vigor.

§ 2º – Para que se proceda à verificação a que se refere o § 1º, as partes entre si

contratadas ou conveniadas fornecerão à Arsae-MG as informações necessárias, em

prazo fixado em regulamento da agência.

§ 3º – O percentual de reajuste ou de revisão de tarifas, definido com observância

do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, será publicado em resolução da Arsae-MG,

com antecedência mínima de trinta dias da produção de seus efeitos.

Art. 29 – Na primeira gestão da Arsae-MG, serão nomeados pelo Governador do

Estado, após aprovação da Assembleia Legislativa, 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. 30 – Os servidores das carreiras do Poder Executivo Estadual poderão ser
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cedidos à Arsae-MG.

Art. 31 – 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 n° 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 Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, criado pela

Lei Complementar n° 66, de 22 de janeiro de 2003, e  ao Fundo de Recuperação,

Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de

Minas Gerais, de que trata a Lei n° 15.910, de 21 d e dezembro de 2005.

Art. 32 – Fica revogado o art. 14 da Lei n° 18.036,  de 12 de janeiro de 2009.

Art. 33 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ressalvado o disposto

no art. 12, cuja vigência se dará a partir de 1° de  janeiro de 2010.

ANEXO I

(a que se refere o § 3º do art. 12 da Lei nº ..., de ... de ... de 2009)

Taxa de Fiscalização sobre Serviços Públicos de Abastecimento de Água e

Saneamento – TFAS

TFAS = (FFASa x EA) + (FFASe x EE), sendo:

a) FFASa o fator relativo ao custo estimado da fiscalização dos serviços de

abastecimento de água, que corresponde a 0,21339 Ufemg/economia(1);

b) FFASe o fator relativo ao custo estimado da fiscalização dos serviços de

esgotamento sanitário, que corresponde a 0,12344 Ufemg/economia;

c) EA o número de economias de água atendidas pela prestadora do serviço em 31

de dezembro do exercício anterior;

d) EE o número de economias de esgoto atendidas pela prestadora do serviço em

31 de dezembro do exercício anterior.

Nota:

(1) Economia é o imóvel de uma única ocupação, ou subdivisão de imóvel com

ocupação independente das demais, perfeitamente identificável ou comprovável em

função da finalidade de sua ocupação legal, dotado de instalação privativa ou comum

para uso dos serviços de abastecimento de água ou de coleta de esgoto.”.
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ANEXO II

(a que se refere o art. 23 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

* - O anexo IV contendo os quantitativos de DAI-Unitário, FGI-Unitário e GTE-

Unitário atribuídos às autarquias e fundações do Poder Executivo foi publicado no

“Diário do Legislativo” de 18.6.2009.

ANEXO III

(a que se referem os arts. 23 e 24 da Lei n° , de d e de 2009)

“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

* - O anexo V contendo os cargos em comissão da administração superior foi

publicado no “Diário do Legislativo” de 18.6.2009.

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 publicado no “Diário do Legislativo” de

18.6.2009.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Fábio Avelar - Elmiro
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Nascimento - Domingos Sávio.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 16/6/2009, a seguinte comunicação:

Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento do Sr. Euclides Augusto

Moreira, ocorrido em 5/6/2009, no Município de Curvelo. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 2009

ATAS

ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 17/6/2009

Presidência dos Deputados José Henrique e Hely Tarqüínio

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

Questão de ordem - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:

Projetos de Lei nºs 3.420 a 3.432/2009 - Requerimentos nºs 4.029 a 4.054/2009 -

Requerimentos dos Deputados Arlen Santiago, Dalmo Ribeiro Silva e Gustavo

Valadares - Comunicações: Comunicações das Comissões de Segurança Pública, de

Educação e de Administração Pública e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Oradores

Inscritos: Discursos dos Deputados Ruy Muniz, Carlos Pimenta, Ruy Muniz, Antônio

Júlio, da Deputada Maria Tereza Lara e do Deputado Jayro Lessa - Questão de

ordem - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da

Presidência - Leitura de Comunicações - Discussão e Votação de Pareceres:

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.872/2008 e 3.089/2009;

aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Dalmo

Ribeiro Silva e Gustavo Valadares; aprovação - Questões de ordem - Requerimento

do Deputado Almir Paraca; deferimento; discurso do Deputado Almir Paraca -

Requerimento do Deputado Domingos Sávio; deferimento; discurso do Deputado

Domingos Sávio - Registro de presença - Requerimento do Deputado Gilberto

Abramo; deferimento; discurso do Deputado Antônio Júlio - Encerramento - Ordem do

Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - Antônio Genaro -

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

Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo
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Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma

Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros

Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia

Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Jayro Lessa - João

Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto

Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Pinduca

Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio

Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

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

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 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.

Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, serei breve. Estamos

protocolando, nesta tarde, um documento subscrito por V. Exa., pelo Deputado Hely

Tarqüínio e por mais 61 Deputados. Trata-se de um apelo ao Governador Aécio

Neves e ao Vice-Governador, Prof. Antônio Anastasia, para que sejam chamados os

41 excedentes do concurso de Delegados, o qual compreendeu várias etapas e um

ano de provas. A Polícia Civil, conforme demonstrado ontem pelo seu Chefe e pelo

Conselho Superior da Polícia Civil na Comissão de Segurança Pública, carece muito

de efetivos. Há necessidade de recomposição imediata do contingente de Delegados

de Polícia Civil para preenchimento da totalidade das vagas nas comarcas. A

presença desse profissional à frente de uma comarca é de fundamental importância
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para o aparato da Justiça Criminal, na medida em que, ao presidir um inquérito

policial, ele dá a celeridade necessária às ações de segurança pública, evitando a

sensação de insegurança do cidadão. Por exemplo, é importante o Delegado de

Polícia ratificar uma autuação de flagrante delito feita pela Polícia Militar e conduzir

inquéritos. Portanto estamos protocolando, ato contínuo, ao Governador Aécio Neves

e ao Vice-Governador, um documento assinado por 63 Deputados desta Casa - aliás,

as assinaturas de V. Exa., como também do Deputado Hely Tarqüínio e da Deputada

Maria Tereza Lara, Vice-Presidente da Comissão de Segurança Pública, compõem

esse documento -, em que fazemos um apelo para que se convoquem também, por

absoluta necessidade de efetivo na Polícia Civil, os 41 aprovados que ficaram como

excedentes no concurso, que ainda está em vigor. O Estado já investiu demais nisso,

teve inúmeras despesas. Teremos apenas o acréscimo de mais uma sala de aula na

estrutura da Academia de Polícia Civil - Acadepol. Ontem Dr. Marco Antônio Monteiro

de Castro, Chefe da Polícia Civil, Dr. Gustavo Botelho, Superintendente-Geral, Dr.

Sílvio Brandão da Mata, Diretor-Geral da Acadepol, e os demais membros do

Conselho Superior da Polícia estiveram na Comissão de Segurança Pública e

reafirmaram a necessidade de esses 41 excedentes fazerem o curso e completarem

o quadro de Delegados da Polícia Civil. Agradeço a V. Exa., pois o assunto dessa

questão de ordem é de extrema relevância para a segurança pública. Fazemos um

apelo ao Vice-Governador Antônio Anastasia e ao Governador Aécio Neves para que

esse documento seja levado em consideração e à apreciação, tendo em vista a

necessidade do interesse público, e, acima de tudo, para que esses Delegados sejam

convocados para o curso de Delegado de Polícia, na Acadepol. Obrigado, Sr.

Presidente.

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 3.420/2009



____________________________________________________________________________
753

Declara de utilidade pública a entidade Museu de Arte e Ofício de Itabirito, com

sede no Município de Itabirito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Museu de Arte e Ofício de

Itabirito, com sede no Município de Itabirito.

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

Sala das Reuniões, 17 de junho de 2009.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: O Museu de Arte e Ofício de Itabirito é instituição de direito privado

sem fins lucrativos, e com caráter beneficente. Desenvolve importante trabalho de fins

culturais, artísticos e sociais.

A sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que exercem

atividades voluntárias.

O Museu de Arte e Ofício de Itabirito está em funcionamento há mais de dois anos,

e, 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 3.421/2009

Dá a denominação de Paulo Cabral dos Santos à Rodovia MG-220, que liga Corinto

a Monjolos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Paulo Cabral dos Santos à Rodovia MG-220, que liga

Corinto a Monjolos.

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

Sala das Reuniões, 17 de junho de 2009.

Arlen Santiago

Justificação: Natural de Fazenda Boa Vista, localizada no Município de Monjolos,

Paulo Cabral dos Santos nasceu em 17/1/17, filho de Antonio Cecílio Cabral e de

Maria Olegaria dos Santos.
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Foi Praça na 2ª Guerra Mundial servindo pelo 10º Batalhão de Infantaria de Belo

Horizonte, incluído em 10/2/43 e excluído em 1º/2/45.

Trabalhou como pedreiro na estrada de ferro Central do Brasil no trecho que

compreende a região de Diamantina à de Corinto no período de 1949 a 1976,

construindo e dando manutenção à estrada de ferro e suas pontes, como a sobre o

rio das Velhas em Santo Hipólito.

Com todas as dificuldades, criou e educou nove filhos.

Sempre desenvolveu um trabalho cristão e social, na recuperação de residências

das famílias mais pobres. Voltado para a questão da educação.

Em homenagem a esse cidadão tão ilustre, que durante anos prestou seus serviços

em favor da população do Norte mineiro, gostaria que esta rodovia levasse seu nome.

Tem caráter de grande relevância a denominação aqui proposta e, com certeza,

encontrará eco em toda a população, tendo em vista as notórias qualidades e os

importantes serviços prestados à comunidade, que sempre o respeitou. Espero contar

com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.422/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Produtores Rurais de Córrego Novo e

Pingo D'Água - Asproconp -, com sede no Município de Córrego Novo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Produtores Rurais de

Córrego Novo e Pingo D'Água - Asproconp -, com sede no Município de Córrego

Novo.

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

Sala das Reuniões, 17 de junho de 2009.

Djalma Diniz

Justificação: A Associação de Produtores Rurais de Córrego Novo e Pingo D'Água -

Asproconp -, com sede na Rua Judith Lima, 63, Centro, no Município de Córrego

Novo, é uma entidade civil de direito privado e sem fins lucrativos que não remunera
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os membros de sua administração sob nenhum pretexto e destina a totalidade das

receitas apuradas à consecução de suas finalidades estatutárias, tendo por objetivo a

integração dos produtores rurais da região e o fomento da produção e da

comercialização de produtos agropecuários, em prol da melhoria das condições

socioeconômicas de seus filiados.

A Asproconp preenche os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública;

assim, espero contar com o apoio dos nobres pares desta Casa à aprovação desta

proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.423/2009

Declara de utilidade pública a Associação Lavrense dos Artesãos e Arte Culinária -

Alac -, com sede no Município de Lavras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Arte Culinária - Alac -, com sede no Município de Lavras.

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

Sala das Reuniões, 17 de junho de 2009.

Padre João

Justificação: A Associação Lavrense dos Artesãos e Arte Culinária é uma entidade

civil sem fins lucrativos, fundada em 13/3/2001. Tem por finalidade promover,

assessorar e representar o artesão em sua prática laboral e profissional, bem como

na comercialização de seus produtos; manter serviços próprios ou por meio de

convênios com entidade públicas e privadas, visando o bem-estar social e material de

seus associados; desenvolver ações de divulgação, promoção, propaganda e

comercialização, mediante ações concretas, transparentes e legais; manter contatos

com outras entidades, sempre visando o benefício de seus associados; relacionar-se

e celebrar convênios com o poder público nas três esferas, objetivando a expansão e

o aprimoramento das atividades relativas ao artesanato e à culinária; promover

cursos, palestras, encontros e debates, trazendo contribuições significativas para toda
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a comunidade.

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 essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares 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 3.424/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Proteção dos Animais de Caxambu,

com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação e Proteção dos Animais

de Caxambu, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 17 de junho de 2009.

Padre João

Justificação: A Associação de Proteção dos Animais de Caxambu é uma sociedade

civil sem fins lucrativos, fundada em 12/6/2006. Tem por finalidade reivindicar junto

aos órgãos públicos a construção de abrigo e recolhimento de animais abandonados,

alimentação adequada, vacinação, assistência à saúde e sua integração junto à

comunidade; colaborar com os órgãos e as entidades públicas na promoção do bem-

estar dos animais domésticos, cativos ou silvestres; participar, juntamente com o

poder público, de programas de prevenção contra doenças transmissíveis por

animais; desenvolver, juntamente com os órgãos públicos e veterinários da região,

projeto de esterilização; promover campanhas públicas, atividades culturais e

educacionais, com vistas à formação de uma consciência conservacionista na

população; manter relações com entidade congêneres nacionais e internacionais;

fiscalizar e tomar medidas jurídicas com referência a infratores que desrespeitem as

leis de proteção à fauna.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública encontra-se legalmente
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amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972 de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.425/2009

Declara de utilidade pública a entidade denominada Serviço para o Bem-Estar

Humano, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade denominada Serviço para o

Bem-Estar Humano, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 17 de junho de 2009.

Tenente Lúcio

Justificação: O Serviço para o Bem-Estar Humano, com sede no Município de

Uberlândia, entidade sem fins lucrativos de natureza beneficente, educativa,

recreativa, cultural, esportiva e de promoção humana tem como finalidade promover a

qualidade de vida da comunidade sob os aspectos físico, emocional, mental e social,

além de ações de proteção ao meio ambiente.

Na consecução de seu propósito, cria e dirige institutos educacionais e de

assistência social, creches e escolas, abrigos para idosos e menores, casas de

internação para recuperação de toxicômanos; realiza a profilaxia social da

toxicomania, com a realização de pesquisas sobre problemas sociais e formação de

pessoal especializado no tema; ministra cursos profissionalizantes; incentiva o

voluntariado; realiza atividades de promoção da saúde, da educação e da cultura,

além da defesa e da conservação do patrimônio histórico e artístico, preservação do

meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável.

Diante da importância das atividades desenvolvidas pelo Serviço para o Bem-Estar

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.426/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Amigos da Missão Infantil - AAMI -,

com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Amigos da Missão

Infantil - AAMI -, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 17 de junho de 2009.

Tenente Lúcio

Justificação: Constituída em 2007, a Associação de Amigos da Missão Infantil tem

por escopo reunir os cidadãos do Município de Uberlândia com a finalidade de

prestar-lhes serviços e atendê-los quanto aos aspectos físicos, afetivos, sociais e

culturais, respeitando a expressão e as competências e garantindo a identidade, a

autonomia e a cidadania das comunidades mais carentes.

Com esse propósito, desenvolve atividades de promoção social, como oficinas de

capacitação em artesanato e socialização infantil, com entretenimento, esporte e

lazer; estimula o voluntariado e parcerias; realiza palestras sobre saúde, educação

alimentar e nutrição, toxicologia e outros temas de interesse de seus assistidos;

implementa projetos de iniciação musical para crianças e adolescentes.

Diante da importância das atividades desenvolvidas pela Associação de Amigos da

Missão Infantil, 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 3.427/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Ebenézer, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Ebenézer,

com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 17 de junho de 2009.

Walter Tosta

Justificação: A Associação Comunitária Ebenézer, fundada em 23/4/92, é uma

entidade sem fins econômicos com atuação no Bairro Guarani, em Belo Horizonte. A

Associação tem por finalidades combater a fome e a pobreza; proporcionar moradia

digna por meio de programas comunitários habitacionais; desenvolver atividades

culturais, esportivas, recreativas e de lazer; promover a proteção, o amparo e o

atendimento às crianças e aos idosos carentes; criar cursos em diversos segmentos;

implementar curso de alfabetização; integrar os jovens e adultos ao mercado de

trabalho; realizar oficinas de artesanato; proporcionar assistência médica, dentária e

psicológica; realizar campanha para distribuição de agasalhos; desenvolver trabalho

de conscientização para proteger e preservar o meio ambiente; proteger a saúde das

famílias vulnerabilizadas; realizar campanha de combate às doenças transmissíveis e

infecto-contagiosas em integração com os órgãos competentes; patrocinar ações de

proteção, habilitação, reabilitação e integração à vida comunitária de pessoas com

deficiência.

O trabalho da Associação Comunitária Ebenézer é extremamente importante e a

entidade, portanto, é merecedora de se tornar de utilidade pública, tendo assim mais

condições para desempenhar sua elevada missão. Por isso, 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 3.428/2009

Declara de utilidade pública a Associação em Defesa do Folclore do Sul e Sudoeste

de Minas - Adefosul -, com sede no Município de Nova Resende.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação em Defesa do Folclore do
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Sul e Sudoeste de Minas - Adefosul -, com sede no Município de Nova Resende.

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

Sala das Reuniões, 17 de junho de 2009.

Zé Maia

Justificação: Fundada em 2006, a Associação em Defesa do Folclore do Sul e

Sudoeste de Minas, com sede no Município de Nova Resende, desenvolve atividades

culturais e sociais na região onde atua, estabelecendo calendário de datas festivas;

mobiliza instituições públicas e privadas para a promoção de festas populares e

manutenção de grupos folclóricos; implementa atividades culturais como a Folia de

Reis, o Congado, a Festa do Divino e similares.

Protege, assim, os usos e costumes de nosso povo, preservando suas tradições

populares e criações culturais, que representam a riqueza de sua identidade social.

Diante da importância das atividades desenvolvidas pela Associação em Defesa do

Folclore do Sul e Sudoeste de Minas, contamos com o apoio dos nobres pares à

aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.429/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itapagipe 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 Itapagipe imóvel

com área de 352m² (trezentos e cinquenta e dois metros quadrados), conforme

descrição constante no Anexo desta lei, a ser desmembrado de imóvel com área de

2.506,50m² (dois mil quinhentos e seis vírgula cinquenta metros quadrados), situado

nesse Município e registrado sob o nº 1.556, no Livro 2-F, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Itapagipe.

Parágrafo único - O imóvel objeto da doação de que trata o “caput” deste artigo

destina-se à ampliação da Escola Municipal Gil Brasileiro da Silva.

Art. 2º - O imóvel objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
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Estado se, findo o prazo de três anos contados do registro da escritura pública de

doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º

desta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de junho de 2009.

Zé Maia

Anexo

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de )

Inicia-se esta descrição no ponto 1, de onde medem-se 11m (onze metros),

confrontando com um terreno do Estado de Minas Gerais; fazendo um ângulo de 90º

(noventa graus) à esquerda, medem-se 32m (trinta e dois metros), confrontando com

o remanescente da Área B pertencente ao Estado de Minas Gerais; fazendo um

ângulo de 90º (noventa graus) à esquerda, medem-se 11m (onze metros),

confrontando com terreno da Prefeitura Municipal de Itapagipe; fazendo outro ângulo

de 90º (noventa graus) à esquerda, medem-se 32m (trinta e dois metros),

confrontando com terreno da Prefeitura Municipal de Itapagipe, chegando-se ao ponto

1, local onde se iniciou esta descrição, perfazendo uma área total de 352m²

(trezentos e cinquenta e dois metros quadrados) da Área B, lote 2, quadra 27.

 - 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 3.430/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pompéu os imóveis que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Pompéu os

seguintes imóveis situados na Rua João Machado:

I - imóvel com área de 414m² (quatrocentos e quatorze metros quadrados),

registrado sob o nº de ordem 4.220, em 22 de novembro de 1991, a fls 186 e 187 do

Livro 3-F do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pompéu;

II - imóvel com área de 352m² (trezentos e cinquenta e dois metros quadrados), nº

de ordem 6.477, em 9 de agosto de 1965, a fls 280 e 281 do Livro 3G do Cartório de



____________________________________________________________________________
762

Registro de Imóveis da Comarca de Pompéu.

Parágrafo único - Os imóveis a que se referem o “caput” deste artigo destinam-se a

construção de um prédio para abrigar uma Unidade Básica de Saúde, a Farmácia

Básica Municipal e o Laboratório de Análises Clínicas.

Art. 2º - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do Estado, se,

findo o prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não

lhes 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, 17 de junho de 2009.

Zezé Perrella

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo autorizar o Estado a doar ao

Município de Pompéu o imóvel de propriedade do Estado situado na Rua João

Machado, 439, nesse Município, com área de 4220m², registrado sob o nº 4.220, às

fls 280, v e 281 do Livro 3-G do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Pompéu.

Com a doação do imóvel ao Município de Pompéu, a administração municipal

poderá construir um prédio para abrigar um laboratório municipal, uma farmácia

básica, e uma unidade de saúde da família, juntamente com o programa de saúde

bucal; consequentemente irá ampliar o atendimento à população, que será

beneficiada com a medida, e assim estará atendendo às normas da Vigilância

Sanitária.

Apresentamos este projeto devido ao seu grande alcance social, esperando contar

com o apoio dos nobres pares desta Casa à sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.431/2009

Dá denominação à Rodovia LMG-628, entre os entroncamentos das Rodovias MG-

188 e MG-202.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Vereador Delvito Alves da Silva a Rodovia LMG-628,

entre os entroncamentos das Rodovias MG-188 e MG-202.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de junho de 2009.

Hely Tarqüínio

Justificação: Delvito Alves da Silva nasceu em 6/4/24, em Morada Nova de Minas.

Era filho de Adélio Alves da Silva e Rita Cândida da Silva. Ainda na juventude,

começou a adquirir contornos indeléveis a sua principal vocação, que era a de um ser

essencialmente político. Exerceu a política na medida exata de seu alcance e de seu

significado científico, que é o serviço e a luta pela melhoria da qualidade de vida do

povo.

Ingressou, efetivamente, na vida pública em 1954, exercendo por três mandatos

consecutivos o cargo de Vereador e chegando a ser Presidente da Câmara Municipal

de Morada Nova de Minas.

Foi Diretor-Presidente da Companhia de Força e Luz desse Município, onde

participou ativamente da construção do primeiro hospital e da fundação, instalação e

funcionamento do Ginásio Nossa Senhora do Loreto.

Quando da construção da Usina Hidrelétrica de Três Marias, conquista do mais alto

significado para as transformações da infraestrutura de Minas Gerais, emprestou seu

entusiástico e decidido apoio a fim de atenuar as nefastas consequências para a

população ribeirinha, que se viu prejudicada com a inundação de suas terras,

destinadas à formação do lago, e envidou esforços junto às autoridades constituídas

para que ela recebesse assistência médica e social.

Em 1967, com a consolidação da Capital Federal, transferiu-se para a cidade de

Unaí, na região Noroeste de Minas. Em 1970, foi eleito Vice-Prefeito. Exerceu,

também, o cargo de Secretário de Obras desse Município, em 1972.

Por seu trabalho em prol da educação, recebeu, em 1971, do Ministro Mário

Henrique Simonsen, o título de Honra ao Mérito. Em 1973, exerceu os cargos de

Presidente do Hospital Beneficente São José e de Secretário da Associação de

Proteção à Maternidade e Infância de Unaí.

Em 1982, foi eleito, com expressiva votação, para o cargo de Vereador à Câmara

desse Município, mas não chegou a terminar o mandato, falecendo em 29/7/84.

São bem expressivos, portanto, os motivos que nos levam a apresentar este projeto
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de lei, para o qual espero contar com o total endosso dos demais membros desta

Casa.

- 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 3.432/2009

Dispõe sobre a segurança dos clientes nas agências bancárias do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as agências bancárias do Estado obrigadas a instalar divisória entre

a área dos caixas e aquela onde são prestados outros atendimentos.

Art. 2º - Os clientes que estiverem aguardando a vez para irem ao caixa deverão

permanecer sentados.

Parágrafo único - Os clientes receberão senha e serão atendidos no momento em

que o número desta aparecer em um visor.

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas no art. 57 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

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

Sala das Reuniões, 17 de junho de 2009.

Juninho Araújo

Justificação: Não podemos negar que, mesmo diante do verdadeiro “mundo virtual”

em que nos encontramos, cada vez aumentam mais as filas para atendimento nas

agências do País, notadamente no Estado de Minas Gerais. Nos dias atuais, todo

cidadão precisa ter contato com estabelecimentos bancários, quer para receber

valores, quer para efetuar pagamentos.

Clientes que precisam sacar quantias significativas em instituições bancárias estão

cada vez mais preocupados e vulneráveis diante da frequência dos assaltos

realizados nas portas dos bancos - o famoso golpe conhecido como “saidinha”.

Os criminosos esperam a vítima sacar o dinheiro e sair da agência para praticar o

assalto. Geralmente agem em quadrilha: enquanto um fica dentro da agência

observando atentamente o cliente sacar o dinheiro, os outros ficam à espera da

vítima do lado de fora. Recentemente, em Belo Horizonte, um cliente sacou
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R$10.000,00 numa agência bancária e, após sair, foi seguido. Abordado pelos

assaltantes, tentou fugir, foi baleado e morreu no local. A vítima era funcionária de

uma empresa em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana. A quantia sacada

seria para pagar os funcionários.

É lamentável a insegurança que ronda bancos e clientes. Baseado nisso, apresento

este projeto de lei, que objetiva não apenas evitar esse tipo de assalto, mas, acima de

tudo, proteger a vida do cidadão. A divisória a ser implantada entre a área dos caixas

e a dos outros atendimentos tornará as operações mais sigilosas, portanto, mais

seguras, pois evitará que os assaltantes possam observar as operações realizadas

pelos clientes, tornando praticamente impossível escolherem a sua vítima. Em vários

países da Europa, por exemplo, na Itália (há mais de quatro anos), as agências

bancárias já têm essa divisória. Portanto, conto com a colaboração dos nobres

colegas para a aprovação deste importantíssimo projeto de lei.

- 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.

REQUERIMENTOS

Nº 4.029/2009, do Deputado Almir Paraca, em que solicita seja encaminhado aos

Presidentes da Cemig e da Emater-MG e ao Conselho Gestor do Programa Federal

Luz Para Todos no Estado pedido de providências com vistas ao envio de toda a

documentação referente ao cadastramento de domicílios aptos a se beneficiarem do

programa, bem como do cronograma de execução.

Nº 4.030/2009, do Deputado Almir Paraca, em que solicita seja encaminhado ao

Diretor-Geral do DER-MG e à Secretária de Planejamento pedido de informações

sobre os motivos da não convocação dos candidatos aprovados em concurso público

dessa autarquia realizado no primeiro semestre de 2008. (- Distribuídos à Mesa da

Assembleia.)

Nº 4.031/2009, do Deputado Almir Paraca, em que solicita seja encaminhado à

Secretária de Planejamento pedido de providências para a contratação, em caráter de

urgência, de profissionais das áreas de psicologia, assistência social e coordenação

de oficinas profissionalizantes para a prestação de serviços nas unidades
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educacionais da Fundação Educacional Caio Martins. (- À Comissão de Educação.)

Nº 4.032/2009, do Deputado Almir Paraca, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Meio Ambiente pedido de providências com vistas a que notifique a

empresa de telefonia móvel Vivo, para que retire o material tóxico depositado em

propriedade particular do Município de Nova Era ou justifique o motivo de não fazê-lo,

bem como seja a Anatel informada de tal medida. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 4.033/2009, do Deputado Braulio Braz, em que solicita seja formulada

manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Newton Monteiro de Barros, ex -

Prefeito Municipal de Leopoldina. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 4.034/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Colégio São José do Município de Pouso Alegre pelo

transcurso do 110º aniversário de sua fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 4.035/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade do Município de Natércia pelo transcurso

do 85º aniversário de fundação desse Município.

Nº 4.036/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade do Município de Luminárias pelo

transcurso do 61º aniversário de fundação desse Município. (- Distribuídos à

Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 4.037/2009, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Sra. Carolina Prates, Coordenadora da Escola Municipal de

Dança, pelos relevantes serviços prestados à comunidade novalimense.

Nº 4.038/2009, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com Dayanne Amaral, bailarina da Escola Municipal de Dança de

Nova Lima, por sua excelente atuação no Concurso Youth America Grand Prix.

Nº 4.039/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Corporação Musical Nossa Senhora do Carmo, do

Município de Arcos, pelo 11º aniversário de sua constituição. (- Distribuídos à

Comissão de Cultura.)

Nº 4.040/2009, da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado, em que

solicita seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de informações
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sobre as razões da proibição de visita íntima imposta aos presos da cadeia pública de

Cataguases. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 4.041/2009, da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado, em que

solicita seja encaminhada ao Secretário de Defesa Social, ao Corregedor da

Secretaria de Defesa Social e ao Juiz da Vara de Execuções Criminais de Uberlândia

cópia do relatório elaborado pela Vereadora Liza Prado, sobre irregularidades

encontradas nas unidades prisionais desse Município, para que sejam tomadas as

providências cabíveis. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 4.042/2009, da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado, em que

solicita seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências com

vistas à liberação de verba para aquisição e reforma de imóvel para o funcionamento

da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - Apac - no Município de

Uberlândia, bem como seja pedido empenho dessa Secretaria para que a instituição

possa implantar, imediatamente, os regimes de cumprimento de pena fechado,

semiaberto e aberto. (Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo

Deputado Weliton Prado. Anexe-se ao Requerimento nº 4.000/2009, nos termos do §

2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 4.043/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Desembargador Dorival Guimarães Pereira, do Tribunal

de Justiça do Estado, pelos relevantes serviços prestados. (- À Comissão de

Administração Pública.)

Nº 4.044/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Prefeito Municipal de Itabira pedido de providências para levantar

junto à Fazenda Municipal os débitos de IPTU porventura existentes, até o ano de

2001, relativamente à área onde residem as famílias do Bairro Carlos Drummond de

Andrade, que se encontram em litígio judicial com os herdeiros de José Machado

Rosa. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 4.045/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social e ao Chefe de Polícia do Estado pedido

de providências para apurar a autoria da morte do Sr. Fábio Ferreira Pedrosa,

ocorrida no Município de São Francisco do Glória, em 19/3/2001. (- À Comissão de
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Segurança Pública.)

Nº 4.046/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missões de

Uberlândia pelo transcurso de seus 70 anos de fundação. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 4.047/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Delegado de Polícia do Município de Raul Soares pedido de

providências para que seja realizado um levantamento das ocorrências de tráfico de

drogas em que o Agente de Polícia Edeilson Carlos Araújo tenha atuado nos últimos

seis anos. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 4.048/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

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

da delegacia de polícia do Município de Raul Soares. (- À Comissão de Segurança

Pública.)

Nº 4.049/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Corregedor de Polícia do Estado pedido de informações sobre o

conteúdo da ficha funcional do Agente de Polícia Edeilson Carlos Araújo.

Nº 4.050/2009, da Comissão de Defesa do Consumidor, em que solicita seja pedida

ao Procurador-Geral de Justiça do Estado cópia do Processo nº 58/2009, em

tramitação na Câmara de Procuradores do Ministério Público. (- Distribuídos à Mesa

da Assembleia.)

Nº 4.051/2009, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao Procurador-Geral do Ministério Público do Estado pedido de providências relativas

às denúncias contra empresas que tratam os resíduos industriais de forma

inadequada, em descumprimento às normas e exigências ambientais.

Nº 4.052/2009, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao Secretário de Meio Ambiente pedido de providências relativas às denúncias contra

empresas que tratam os resíduos industriais de forma inadequada, em

descumprimento às normas e exigências ambientais.

Nº 4.053/2009, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja encaminhado

ao Secretário de Meio Ambiente pedido de providências para que seja feita uma

avaliação sistêmica integrada de todos os projetos de usinas hidrelétricas e de
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pequenas centrais hidrelétricas no âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio Santo

Antônio.

Nº 4.054/2009, da Comissão de Defesa do Consumidor, em que solicita seja

encaminhado aos Presidentes da Anatel e da Aneel pedido de providências para que

sejam reformulados seus atos normativos que estabelecem a formatação das faturas

de cobrança pelos serviços de telecomunicações e de energia elétrica, a fim de que

não conste nas faturas o número do CPF dos consumidores.

Do Deputado Arlen Santiago em que solicita seja constituída a Frente Parlamentar

em Defesa do Aposentado, do Pensionista e do Idoso.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro

Silva e Gustavo Valadares.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Segurança

Pública, de Educação e de Administração Pública e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ruy Muniz.

O Deputado Ruy Muniz* - Sr. Presidente, colegas Deputados, telespectadores da

TV Assembleia, público presente, a vocação natural de todo agente político consiste

em estar sempre a serviço daqueles que o elegeram, respeitando suas opiniões,

história e crenças. O respeito é instrumento basilar, responsável por harmonizar as

relações entre o povo e aqueles que o representam. Somos, na verdade, Sr.

Presidente e colegas Deputados, legitimados por esse povo, não para ofendê-lo,

rivalizar-nos com ele e agredi-lo por suas crenças e convicções de cunho político,

filosófico ou religioso, mas sim para representá-lo - e bem - como reza a nossa Carta

Magna.

Utilizo-me dessa ilustração introdutória para vir a público denunciar uma das cenas

mais agressivas, acontecidas em Montes Claros, na última quinta-feira, por ocasião

do feriado de “Corpus Christi”. Mesmo sendo o nosso Estado laico, Sr. Presidente e

nobres pares, não há como negar o predomínio hegemônico do credo católico nas

entranhas da nossa sociedade. Graças a Deus, temos uma história de pacificação

religiosa, ao contrário de muitos países, onde o combustível para os conflitos advém
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da diversidade religiosa.

Ora, Sr. Presidente e nobres colegas, o mínimo que se pode esperar de um Prefeito

é que cumpra as leis e respeite as convicções do nosso povo. Mas não foi isso o que

aconteceu na quinta-feira última, em nossa cidade de Montes Claros. Ao contrário do

restante do País, em Montes Claros o comércio funcionou normalmente,

inviabilizando-se, assim, uma tradição milenar: enfeitar as ruas do Centro com

tapetes coloridos, ornados com serragem, como reza a tradição católica do “Corpus

Christi”. Para muitos, pode parecer algo insignificante, Sr. Presidente; outros dirão

que é culpa do sistema, que o afã consumista do Dia dos Namorados falou mais alto.

Ouso discordar, Sr. Presidente e caros colegas Deputados. Estamos falando de

algo bem mais profundo. Ao não se posicionar de maneira a garantir a lei que

estabelecia ser tal data feriado nacional, o Sr. Prefeito de Montes Claros utilizou

expediente baixo e deplorável para agredir a Igreja Católica, sua desafeta desde a

ultima eleição, já que impediu a manipulação dos seus fiéis pelo então candidato Sr.

Luiz Tadeu Leite.

Gostaria que soubesse, Sr. Prefeito, que me utilizo desta tribuna, com os poderes a

mim conferidos democraticamente pelo povo de Montes Claros e de Minas Gerais,

para expressar o sentimento de indignação geral de que foi acometido o nosso povo.

O senhor não tem o direito de se utilizar dessa nobre função para viabilizar briguinhas

particulares com sabor revanchista, como é do seu feitio. Agredir um povo naquilo

que há de mais sagrado, Sr. Prefeito, é, sem sombra de dúvida, atitude cruel,

provinciana, arcaica e ditatorial. Não se pode conceber a ideia de se governar uma

cidade do tamanho e da importância de Montes Claros de maneira tão déspota, como

o senhor vem fazendo.

Ao deixar de intervir no funcionamento do comércio, fazendo com que o feriado

fosse respeitado como reza a lei federal, o senhor não só rivalizou com a Igreja

Católica e com os seus fiéis, mas também entrou para a história como o único

Prefeito de Montes Claros que se apega a miudezas revanchistas, capaz de ferir toda

a religiosidade de um povo. As tradições, Sr. Prefeito, em especial as de cunho

religioso, existem para serem seguidas, consolidadas, porque é a partir delas que

ensinamos aos nossos filhos valores tão importantes como a justiça, a solidariedade,
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a fraternidade, o respeito e o amor a Deus, valores que parecem não constar na

cartilha que orienta sua vida.

Sr. Presidente e nobres colegas, foi por demais revoltante o acontecido em Montes

Claros na última quinta-feira. Este Deputado lá estava, seguindo a procissão do

Corporal Eucarístico, e pôde perceber no semblante das pessoas todo sentimento de

revolta e indignação diante da inviabilidade de se manter uma tradição, fomento da fé

de tantos. Nosso povo é um povo devoto, que se orgulha da sua fé e espera daqueles

que o representam o mínimo de respeito para com suas tradições e crenças.

Mister seria, Sr. Prefeito, que o senhor abandonasse a mesquinhez revanchista e

ousasse enfrentar os graves gargalos que ainda impedem o bem-viver na nossa

cidade. Nosso povo ainda carece de soluções para problemas tão graves, a começar

pelo trânsito caótico, confuso e mal-gerenciado pela MCTRANS, Transmontes, como

se não bastasse ainda a notória ausência de uma política pública de geração de

emprego e renda, tendo hoje o Município “pegado carona” nas políticas do governo

federal, num descarado e deplorável oportunismo.

Outra questão grave, Sr. Prefeito, que talvez não tenha enxergado, já que só se

preocupa com miudezas, é a falta de uma política municipal de educação integral

para as nossas crianças, que lhes permita acesso ao conhecimento, único

instrumento capaz de mudar a vida de um povo. Sem contar as filas nos postos de

saúde, a falta de remédios e médicos, consequência do precário atendimento à saúde

na nossa cidade. Inverta as prioridades, Sr. Prefeito, redirecione os

milhões encaminhados aos hospitais para o Programa Saúde da Família. Assim,

ganham o povo e o Município com essa prática tão salutar de saúde profilática.

Sr. Presidente, nobres colegas, como podem perceber, trabalho em Montes Claros

não falta, há de sobra, mas o Prefeito parece priorizar o revanchismo, o ataque e a

perseguição, como fez na última quinta-feira, feriado de Corpus Christi.

Por fim, Presidente, penso que a história reserva lugar de destaque para aqueles

homens públicos que, extasiados pelo poder, equivocam-se na prática de ações

primadas pelo individualismo revanchista. A história se lembrará do atual Prefeito de

Montes Claros, que, com certeza, estará presente na galeria daqueles que

confundem o público com o privado, esquecendo-se do princípio da impessoalidade
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que rege as posturas daqueles que são agentes públicos. Terá seu nome registrado

pela nossa história como o único Prefeito que feriu nosso povo na sua crença, na sua

religiosidade, nas suas tradições e na sua fé. Que Jesus Cristo, vivo na eucaristia,

possa perdoá-lo por mais essa atitude horrenda e que possa orientar o nosso povo a

fazer escolhas mais sábias. Assim serão mais respeitados na sua condição de

contribuintes e cidadãos.

Não queria fazer oposição ao Prefeito, pois disse que lhe daria um ano de prazo

para mostrar seu trabalho. Mas não é possível esperar tanto tempo, pois iniciou seu

mandato aumentando o preço da lotação de Montes Claros para R$1,90, um aumento

de quase 25% quando a inflação no período não passou de 8%. Esse aumento está

sendo contestado pelo Ministério Público; daqui a pouco, a justiça será feita, e o

preço do ano anterior, com a devida correção, voltará a vigorar. Não poderíamos ficar

calados, Sr. Presidente, diante dessa campanha do Prefeito na televisão, gastando

milhares de reais com a imprensa para divulgar obras do Prefeito anterior, divulgar

obras feitas e inauguradas na gestão do Prefeito Athos Avelino. Não podemos ficar

calados se o Prefeito atual não cumpre com seus compromissos, não pagando os

contratados que prestaram serviços a Montes Claros nos meses de dezembro e

novembro. Milhares de pessoas trabalharam para a Prefeitura de Montes Claros. Não

trabalharam para o Prefeito Athos nem para o Prefeito Tadeu, trabalharam para o

povo de Montes Claros e têm de receber seus salários. Durante esses seis meses de

mandato, ele não pagou esses funcionários contratados pela Prefeitura de Montes

Claros. Não podemos ficar calados se o atual Prefeito coloca todos os advogados da

Prefeitura para tentar cassação do ex-Prefeito, que participou de um evento

evangélico, a Semana da Paz, um evento legítimo, que mobilizou milhares de

pessoas. O Prefeito Athos foi convidado a participar desse evento sem nunca ter

colocado nenhum centavo da Prefeitura, nenhum funcionário à disposição do evento.

Foi convidado e simplesmente participou. O Prefeito é vingativo, não deixa nada para

depois e está querendo cassar os direitos políticos do Dr. Athos Avelino. Faz tudo que

pode, vinga e persegue.

Nessas eleições, você disse para o povo de Montes Claros que estava mudado,

que não seria o mesmo, que estava mais maduro, que governaria com sabedoria,
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união e confluência de forças. Percebemos que o senhor continua o mesmo,

perseguidor, mesquinho, que trata das questões menores. Vamos governar Montes

Claros! O senhor ainda tem três anos e meio para dizer a que veio. Vamos fazer uma

administração correta! Vamos fazer Montes Claros avançar, vamos fazer Montes

Claros progredir! O Norte de Minas precisa disso, Sr. Prefeito! D. José Alberto ficou

indignado com sua postura. Queria mandar um abraço a todo o povo católico, a todo

o povo evangélico, a todo o povo de Deus e dizer que é com paciência,

entendimento, união e sabedoria que construiremos um mundo melhor. Fiquem

tranquilos porque não calaremos enquanto persistirem essas injustiças. Um grande

abraço, Sr. Presidente, um grande abraço, colegas Deputados, e obrigado por nos

permitir ser porta-voz da indignação do povo de Deus de Montes Claros, do Norte de

Minas, com essa discriminação ocorrida no último dia 11, no dia de Corpus Christi.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, meu caro Deputado José Henrique,

Sras. Deputadas e Srs. Deputados presentes, imprensa, povo do meu Estado. Tinha

feito a minha inscrição, na tarde desta quarta-feira, para falar sobre um assunto

extremamente grave, que está aterrorizando o povo da minha cidade, Montes Claros,

e que gerou uma manifestação muito grande no Município. Refiro-me ao clima de

terror que se instalou no Bairro Maracanã, um dos principais da cidade. Gostaria,

infelizmente, de dedicar parte do meu pronunciamento para, de certa maneira,

mostrar ao povo de Minas Gerais e, também de certa maneira, rebater um pouco o

pronunciamento do Deputado Ruy Muniz, feito aqui nesta tarde. Não quero

transformar este espaço numa tribuna de prós e contras à administração do nosso ex-

colega e companheiro Luiz Tadeu Leite, mas me sinto na obrigação de fazer algumas

considerações verdadeiramente importantes.

Em primeiro lugar, na eleição passada tivemos oportunidade de apoiar o Deputado

Ruy Muniz no 1º turno, quando foi candidato a Prefeito de Montes Claros. Fizemos

com convicção, por entender que se trata de pessoa extremamente competente,

preparada, mas, infelizmente, não foi para o 2º turno, no qual tivemos a opção livre de
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apoiar o companheiro Luiz Tadeu Leite, que ganhou as eleições para a Prefeitura de

Montes Claros.

Não quero entrar nos detalhes dessa questão, mas quero dizer que Montes Claros

talvez seja uma das cidades mais difíceis de administrar de todo o território mineiro.

Ela tem hoje uma população fixa de quase 400 mil habitantes e uma população

flutuante de quase 1 milhão de habitantes. É a 5ª maior cidade de Minas Gerais em

população, mas a 20ª em arrecadação. Há uma desproporção muito grande nesse

aspecto, pois deveria estar próxima da 5ª cidade em arrecadação. Então, trata-se de

uma cidade grande, problemática, que abriga uma população flutuante de todo o

Norte de Minas e do Sul da Bahia, sendo apenas, repito, a 20ª cidade que mais

arrecada no Estado.

O Prefeito Luiz Tadeu Leite, quando assumiu a cidade, foi logo surpreendido por um

sequestro de recursos do Município pelo INSS. A cidade não tinha sequer uma rua

em condições de ser transitada. Choveu muito no início do ano e, por isso, a cidade

estava completamente esburacada. Na área da saúde, tivemos um déficit de quase

R$12.000.000,00, com recursos a serem pagos, com fornecedores batendo às portas

da Prefeitura. A cidade, enfim, estava um caos. O Prefeito Luiz Tadeu Leite hoje tem

o apoio de 15 dos 15 Vereadores de Montes Claros, ou seja, 100% da Câmara

Municipal apoia o Prefeito nesse processo de reconstrução da cidade. Lá poderia

haver 114 equipes do Saúde da Família, mas só há 48, ou seja, não se atingiu nem a

metade da cobertura do PSF. A cidade precisa, ainda, urgentemente, da construção

de várias unidades de saúde em todos os bairros. O Ministro Temporão, que é do

PMDB e esteve em Montes Claros, tomou conhecimento do caos da saúde no

Município e liberou, então, um aparelho para fazer ressonância magnética pelo SUS.

Ele recebeu também ajuda do governo Lula para a implantação do Cartão SUS em

todos os Municípios, informatizando os postos de saúde, otimizando os recursos e os

exames complementares. A cidade recebeu uma UPA, como as de Belo Horizonte,

Betim e Contagem. Em Montes Claros, não havia uma sequer, e agora recebemos

uma do Presidente Lula e do Ministro Temporão.

O Governador Aécio Neves acredita que é possível reverter a situação precária e

caótica do setor de saúde de nossa cidade e já liberou uma unidade básica de saúde.
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Agora está liberando outra, que é grande. Liberou também o Centro Viva Vida, que

funcionará dentro de poucos meses para dar assistência à saúde integral da mulher

em Montes Claros, cidade, Deputada Ana Maria Resende, em que as mulheres ainda

morrem de câncer de útero e de mama, por falta de condições de fazer o exame de

prevenção. Montes Claros, então, precisa ser construída a várias mãos, com o apoio

e a contribuição de muitas pessoas. A cidade está sofrendo todos os problemas do

Norte de Minas, que nela se refletem.

Tadeu Leite é um amigo que tenho - sou amigo de sua família. Ele é católico

apostólico, ex-seminarista. Sempre pautou sua vida pelo respeito às religiões e

tradições religiosas. Sua esposa é uma médica de coração boníssimo. Sua família é

bem-constituída, criada e organizada. Não sei o que efetivamente deve ter

acontecido, mas não acredito que o cidadão Tadeu Leite tenha feito qualquer tipo de

retaliação contra a Igreja Católica ou contra qualquer outra. O Deputado Ruy Muniz

está ensaiando seu papel de oposição em Montes Claros. É uma pessoa de que

gosto e que respeito, mas não lhe darei o aparte. Deputado, você está apenas

ensaiando esse papel de oposição. No País em que vivemos, felizmente não se

ensaiam mais papéis dessa natureza. A oposição que o senhor está querendo

ensaiar em Montes Claros tem que ser conquistada com trabalho e credibilidade, e

não com a tentativa de jogar por terra todo o trabalho de reconstrução da cidade.

Temos obrigação de nos esforçar ao máximo para promover a reconstrução de

nossa cidade. Lá temos seis universidades, e uma delas - grande - é do Deputado

Ruy Muniz. Precisamos elaborar propostas para nossa juventude e nossos

estudantes. É necessário atendermos à grande expectativa do povo de Montes

Claros. Apoiei o Prefeito Luiz Tadeu Leite no segundo turno - no primeiro turno, apoiei

o Deputado Ruy Muniz -, e ele precisa de propostas construtivas que lhe ofereçam

soluções para os graves problemas da cidade.

Tenho em mãos, Sr. Presidente, alguns jornais que, na verdade, tratam de um tema

que seria o tema central do meu pronunciamento de hoje. Os jornais mostram - entre

tantos problemas que aqui citamos, como os da saúde, de atendimento à zona rural,

da eterna seca em Montes claros, da falta de estrutura urbana - que há um problema

especial, que aliás será motivo de uma audiência pública em Montes Claros, o da
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violência urbana na nossa cidade.

É claro que sabemos que a violência urbana é uma decorrência da falta de

estruturas sociais. Se um jovem pratica esportes, tem lazer, tem emprego e tem

oportunidades, ele irá ocupar o seu tempo exatamente com essas coisas. Assim, ele

não vai se envolver com a violência, o narcotráfico, os assassinatos que acontecem.

Na semana passada, a população do Bairro Maracanã deu um basta, em um

grande movimento. No Maracanã - que para mim é um bairro muito caro, pois lá

praticamente iniciei a minha vida profissional como médico, trabalhando no posto de

saúde - os jovens estão sendo abatidos, assassinados em plena praça, diante da

igreja, da quadra poliesportiva. E, conforme os jornais que tenho aqui, a população se

manifestou, como todas as cidades estão-se manifestando, pedindo segurança

pública. A população está ficando presa dentro de casa; os bandidos estão nas ruas.

As reportagens apresentam: “Clima de terror no grande Maracanã”, em que se fala

das manifestações de moradores contra o aumento da violência na região, que já

culminou na morte de três pessoas nos últimos dias. Outra reportagem é: “Maracanã

pede um basta”. “Abalada com os assassinatos em sua praça principal, população faz

protesto e apresenta números”. Outra: “Pela paz no Maracanã”. “Moradores fazem

mais uma manifestação para cobrar segurança”.

Sabemos do esforço que o Governador Aécio Neves tem feito. Ainda ontem foi

celebrado um convênio em parceria público-privada para a construção de 3 mil celas

na cidade de Ribeirão das Neves. Mas creio que o problema tem de ser atacado na

sua raiz. Existem cidades problemáticas que sofrem nas mãos de criminosos, como a

nossa querida Betim, na área metropolitana, que também tem um índice altíssimo de

criminalidade, como Montes Claros. E tudo isso é decorrente da falta de policiais

militares. Sabemos que aqui em Minas Gerais os policiais militares são preparados,

estão habituados a lidar com os criminosos, mas não podem fazer milagre maior,

porque, enquanto eles estão em algum setor, outros setores estão desguarnecidos. O

Governador Aécio Neves, que tanto tem investido na segurança pública do nosso

Estado, que tem construído prisões, presídios, penitenciárias, que tem contratado

Agentes Penitenciários e agora inaugura a parceria público-privada, tem de realizar

concursos urgentemente. Creio que se se fizer hoje um levantamento do número de
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policiais militares que se aposentam, que vão para a reserva, e dos que são formados

pela Academia de Polícia Militar, os números se equiparam. Então, está faltando

policial militar no nosso Estado, e também policial bombeiro, que está concentrado

em algum centro, longe de outros grandes centros.

Portanto, fica aqui o nosso apelo, que era o tema do nosso pronunciamento, que foi

prejudicado. Fica o nosso apelo para que o governo do Estado olhe a situação com

carinho, olhe, de forma especial, para as cidades problemáticas, entre as quais eu

citaria Montes Claros, Betim e várias outras, e para que façamos uma grande união

em nome do povo de Montes Claros.

Ao meu amigo Prefeito Luiz Tadeu Leite, à sua família, fica aqui nosso gesto de

solidariedade porque acreditamos, como milhares de montes-clarenses, que o senhor

fará uma grande administração para o povo da nossa cidade. Muito obrigado.

O Deputado Ruy Muniz - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo art. 164 do

Regimento Interno.

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Com a palavra, o Deputado Ruy

Muniz.

O Deputado Ruy Muniz* - Somente quero esclarecer que não fiz nenhuma

afirmação ofensiva à pessoa de Luiz Tadeu Leite. Falei do fato que ocorreu no último

feriado, de Corpus Christi, quando o povo de Deus foi impedido de fazer uma

procissão tradicional que ocorre há mais de 200 anos em Montes Claros, onde o povo

aprendeu a enfeitar as ruas para desfilar. Isso foi impedido. O comércio funcionou

livremente, e as ruas não foram fechadas.

Em nenhum momento ensaio oposição ao Prefeito Luiz Tadeu Leite, Deputado

Carlos Pimenta, pelo contrário, somos oposição. Sabemos que Montes Claros precisa

de uma política que avance, que faça progredir a cidade, e não essa política

mesquinha que vem sendo praticada lá.

Tudo o que o senhor citou de benefícios é verdade: obras do governo federal,

providências do nosso Governador Aécio Neves para o desenvolvimento de Montes

Claros. Se não fossem o Governador Aécio Neves e o Presidente Lula, Montes

Claros realmente estaria parada por completo, porque a administração lá está

paralisada, onerando nosso povo com o aumento do preço de lotação e perseguindo
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as pessoas do comércio. Então, é preciso rever essa postura e ter uma administração

moderna que faça Montes Claros ser realmente a quinta cidade de Minas, uma

cidade progressista, uma cidade bonita de se ver, gostosa. Essa é a minha cidade, de

que gosto e que defendo tanto.

Em nenhum momento fiz ofensas pessoais ao Prefeito. É a atitude do Prefeito de

impedir a procissão que critico e a que faço oposição. Somos, de verdade, oposição

ao Prefeito de Montes Claros. Mas agora mesmo houve lá reunião da Sudene, dia 6

de abril, quando todos nós, a bancada do Norte, unida, fomos lá, em audiência com o

Governador Aécio Neves e com o Prefeito Tadeu, e destinamos a Montes Claros

R$3.000.000,00 para tampar os buracos, para enfeitar a cidade, para fazer a festa

pela qual Montes Claros foi a Capital do Brasil e a Capital de Minas Gerais. Tudo que

é bom para Montes Claros e para o Norte de Minas estamos juntos para apoiar. Não

somos políticos que retaliam, pelo contrário, ajudamos, mas temos, sim, que criticar

com veemência tudo o que é feito de errado por essa administração ou por qualquer

outra que passe por lá. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

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

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

que nos traz aqui é uma preocupação que levantei hoje na Comissão de Fiscalização

Financeira sobre a liberação de alguns micro-ônibus pela Secretaria de Saúde, na

semana passada. Em ato político-eleitoreiro, o Secretário de Saúde, Marcus Pestana,

fez a distribuição desses veículos na sua cidade. Esses carros, que estavam

inicialmente em Belo Horizonte, foram para Juiz de Fora para, depois, voltar e ficar

passeando pelas nossas rodovias, o que significou para algumas cidades percorrer

quase 600km para recebê-los.

Penso até que a distribuição das ambulâncias foi uma medida acertada da

Secretaria de Saúde, mas não da forma como foi feita. O que mais me assusta é que

essas ambulâncias estão proibidas de andar porque a Secretaria determinou que elas

deverão ter monitoramento por satélite. E a pergunta que fiz na Comissão hoje,

querendo informação da Secretaria de Saúde, é: Para que esse monitoramento? É

apenas para beneficiar algum grupo que cuida hoje desses monitoramentos no
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Estado de Minas Gerais?

Será que nós, digo, a Comissão não quis nem aprovar o requerimento de

convocação do Secretário para vir aqui prestar explicações? Infelizmente, todas as

dúvidas que se levantam contra o governo ou contra alguns Secretários são

abafadas. A Assembleia não tem recebido visitas de Secretários para dar qualquer

tipo de informação, e isso merece uma explicação.

Qual o objetivo e qual a empresa que irá monitorar esses veículos que estão à

disposição dos consórcios e das Prefeituras, Carlão? E para quê? Para engrossar

algum grupo ou alguém que está cuidando desse monitoramento. Deve ser o mesmo

grupo que está brigando para aprovar, na lei ambiental, um sistema para também

monitorar os caminhões de carvão no nosso Estado, em vez de monitorar o

desmatamento, porque, uma vez desmatado, vira carvão, Deputada Maria Tereza

Lara. Assim, o meio ambiente deixa de ser o foco mais importante. Na verdade, o que

realmente importa para esses órgãos ambientais são as multas, o dinheiro que irão

receber. Tem de haver um mínimo de explicação para isso.

Não é possível que esses carros que foram entregues às Prefeituras continuem

parados nos pátios, sem poder sair. Isso porque não há o chamado monitoramento

por satélite, que é um procedimento muito moderno. Será que agora a Secretaria

começará a cuidar das pessoas que saem de não sei onde, de uma cidade qualquer

do interior, bem longe? Daqui a pouco, eles irão exigir informações sobre os

pacientes que a Prefeitura está transportando, como um cadastramento prévio ou um

registro no DER ou o tipo de exame que os pacientes irão fazer em Belo Horizonte,

se é um exame de próstata, de rins ou de fígado, o que for. Será que vamos chegar a

esse ponto de ver dinheiro público sendo jogado fora, desperdiçado, para não ter

resultado nenhum? Essa é a nossa denúncia.

Hoje entrei com esse requerimento na Comissão de Fiscalização Financeira,

Presidente Deputado Hely Tarqüínio, e haverá necessidade de um relator para decidir

se ele vai ou não vai para frente. Com isso, Deputada Maria Tereza Lara, o que vai

acontecer é exatamente o mesmo requerimento, igual àquele a que eu dei entrada na

Comissão, solicitando do DER-MG informações sobre um contrato de locação de

“vans” que eles possuem e por meio do qual fazem os chamados “monitoramentos”.
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Aliás, eles gostam muito da palavra “monitoramento”. O governo gosta de monitorar

tudo: monitora a Assembleia, monitora a minha fala, os nossos telefones e, agora,

quer monitorar os carros também.

O DER-MG contratou uma empresa para fazer esse sistema de fiscalização de

balança, Deputado Adalclever Lopes, mas o que me estranha muito é que, nesses

veículos contratados pelo DER-MG, aparece escrito “DER-MG - Fiscalização”, mas as

placas são de São Paulo. Alguém até poderá dizer tratar-se de uma licitação vencida

por uma empresa de São Paulo; entretanto, não houve o cuidado nem de mudar as

placas, mesmo em se tratando de placas de trabalho do DER. Esse pessoal perdeu o

senso da responsabilidade e dos limites. O que está acontecendo neste governo não

aconteceu em nenhum outro. Esses contratos são feitos sem nenhuma legalidade,

porque ninguém reclama. Além disso, o Ministério Público não vigia, a imprensa está

calada e a Assembleia, ajoelhada. Ajuizar ação na Justiça também não adianta,

porque não há informação por via judicial.

Eles estão perdendo o senso da responsabilidade e do limite, e essa é a nossa

preocupação, Deputado Adalclever Lopes. Isso tem de ter explicação, mas sabe em

que dia vamos ter essa explicação? No dia em que eu começar a denunciar junto ao

Tribunal de Contas, porque eu estou levando esse documento lá. Aí, sim, o Tribunal

terá de requerer esses contratos, para que eu, como pessoa física e não como

parlamentar, tenha algum acesso a esses documentos. Fato é que, por via do

Parlamento, que é a forma de ingresso constitucional, esse nosso trabalho de

fiscalização não consegue as informações desejadas. Aliás, o nosso Presidente, o

Deputado Alberto Pinto Coelho, não libera esses pedidos de informação. E não libera

porque ele tem problema, como está tendo problema na licitação da Cemig, aqui

denunciada pelo Deputado Weliton Prado, e como teve problemas, que o governo

abafou, na questão dos carros da Polícia Militar. Todos sabem que existem

problemas, mas não podemos ter conhecimento deles. É isso o que nos revolta e nos

deixa tristes por estarmos no Parlamento sem poder exercer, plenamente, o nosso

direito constitucional, que é de fiscalizar e de conhecer os fatos.

Hoje de manhã tivemos uma reunião importante, e o governo está pedindo

autorização da Assembleia para transformar a Codemig, sociedade de economia
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mista, em empresa pública. Levantei uma questão e quero deixar registrado nesta

Casa que não obtive respostas convincentes: o governo está preparando a Codemig

para abrir o seu capital a fim de que alguns investidores façam a capitalização dessa

empresa, que é altamente rentável, altamente bem-dirigida, e usufruam dela. Eles

querem dividir essa rentabilidade, esse patrimônio, que é de Minas Gerais, com

alguns empresários, com alguns investidores. Tenho levantado essas questões, mas

não obtive resposta. Ainda votaremos o projeto aqui, mas já levanto essas dúvidas, já

deixo registrado que alertei para o fato de que estão transformando a Codemig em

empresa pública para que ela abra seu capital a investidores. Foi como procederam,

na calada da noite, em relação à Copasa: de uma hora para outra, fomos

surpreendidos com a tentativa dessa empresa de vender algumas de suas ações no

mercado acionário. De uma hora para outra, apareceram alguns poucos investidores

que compraram parte das ações da Copasa. Fizemos várias denúncias quanto a isso.

O Deputado Adalclever Lopes (em aparte) - Deputado Antônio Júlio, faço coro com

as palavras de V. Exa. e quero dizer que, com muita propriedade e conhecimento, V.

Exa. defende as posições do Parlamento sempre de forma firme e independente.

Conversei agora com o Líder, Deputado Gilberto Abramo, e quero registrar também,

Deputado Antônio Júlio, a indignação da Bancada do PMDB com as declarações que

o Deputado Ruy Muniz fez aqui contra o excelente e excepcional Prefeito Luiz Tadeu

Leite, que tem feito uma administração não apenas séria como responsável. Hoje,

Deputado Antônio Júlio, com essa crise, o Tadeu agiu com antecedência: já está

economizando. O Deputado Carlos Pimenta disse bem: hoje a Prefeitura está enxuta,

com tudo em dia, com os pagamentos de fornecedores rigorosamente em dia. A

Prefeitura voltou a ter crédito, é administrada com rigor não só por um Deputado, mas

por um grupo, o PMDB, que tem acesso aos governos federal e estadual, que tem

parlamentares fortes aqui.

Quero dizer, Deputado Antônio Júlio, que entendemos que o Deputado Ruy Muniz

queira posicionar-se como oposição, o que é legítimo, mas que ele o faça de forma

responsável, porque a oposição é saudável, é necessária para que o poder não fique

cego e ditador, desde que ela seja legítima, verdadeira e leal. Mas achamos que o

gesto de hoje foi um ato de deslealdade, até porque nem o Prefeito nem os
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parlamentares do PMDB estavam no Plenário.

Quero deixar registrado, Deputado Antônio Júlio, que todos nós, do PMDB,

conhecemos o Prefeito Luiz Tadeu Leite. Todas as vezes em que forem ditas

mentiras e injustiças sobre esse Prefeito, isso atingirá não só a ele, mas a todo o

PMDB. Não admitiremos, em hipótese alguma, que essas falsas, mentirosas

expressões que foram ditas, tentando achincalhar o Prefeito, sejam levadas em

consideração.

Agradeço a V. Exa. e ao Presidente a forma tão gentil em permitir-nos o aparte.

Muito obrigado, Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio* - Obrigado, Deputado Adalclever Lopes. Realmente, a

fala do Deputado Ruy Muniz já trouxe a indignação de um parlamentar que não é do

nosso partido, mas que é de Montes Claros, e que disse aqui, de viva voz, que há um

tipo de oposição que não funciona. Tenho dito: fazer oposição é a coisa mais fácil do

mundo. Quando estou aqui, muita gente diz: “Ah, o Dr. Júlio está fazendo oposição”.

Não, tenho posição em defesa do nosso Estado, o que é um pouco diferente.

Fazer oposição a este governo é a coisa mais fácil do mundo, apesar de a imprensa

não noticiar. Conseguimos, no mínimo, essas nossas falas aqui ao vivo, porque o

resto não repercute, já que a imprensa está toda amordaçada. Seria fácil sairmos

fazendo essas denúncias irresponsáveis, oposição irresponsável pelo Estado ou pela

própria Assembleia.

Em meu entendimento, o Ruy Muniz foi infeliz em sua fala, porque acho que,

quando se faz alguma denúncia, é preciso dar nomes. Esse é o meu estilo: quando

falo que alguém foi prejudicado, nunca vou falar “alguém”. O que falo é que o

Deputado Fábio Avelar, por exemplo, foi perseguido e machucado. Acho que é

preciso citar nomes. Quando se jogam coisas no ar, sem a citação de nomes, o que

se diz não merece crédito. Dizer que algo aconteceu e que fulano disse isso ou aquilo

não merece crédito. Fulano tem nome, e isso é o que nos dá credibilidade para

levantar essas questões. Esta reunião da Codemig a que me referi, por exemplo, foi

com o Dr. Marcelo, Diretor Operacional, e nela levantei essa questão, pedindo-lhe

que se registrasse, com letras garrafais, a minha preocupação. Ajo assim porque

dessa forma estou sendo responsável, estou cuidando de um patrimônio de Minas.
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Há vários conceitos que temos de respeitar, e cada um administra de uma forma, mas

eles também têm de respeitar os nossos conceitos e os nossos posicionamentos.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Agradeço a oportunidade ao Deputado

Antônio Júlio, a quem respeito muito porque sempre expõe e defende de maneira

clara as suas posições. Acho que isso é o mesmo que se dá no Parlamento: temos

de discutir as nossas ideias. Assim, embora o tempo não nos permita aprofundar na

questão, queria abordar dois pontos de sua fala.

Sobre o monitoramento, que V. Exa. abordou, quero fazer referência ao Projeto nº

2.771, de que sou relator, que modifica a Lei nº 14.309, sobre a lei florestal. Para isso

estamos promovendo um amplo debate nesta Casa e já realizamos aqui uma

audiência pública com a participação de quase 100 pessoas. O que tenho observado

é que ninguém mostrou uma posição clara contra o monitoramento, que todos

entendemos muito importante, pois vemos a cada dia que, se não tivermos controle,

poderemos colocar em risco o nosso meio ambiente. Assim, nessa questão do

monitoramento, discordo de V. Exa. em relação a esse projeto que está em

tramitação na Casa.

Outro assunto que V. Exa. também tem sempre abordado é a Copasa. Convém

salientar sempre que hoje as condições são claras: o governo detém a maioria das

ações da Copasa e mantém o controle absoluto da Copasa, e não é nenhuma

vergonha ou absurdo ter ações da empresa em mercado. Acredito que isso até

mesmo coloca a empresa em posição de destaque, já que do contrário ela não teria

condições de estar na Bolsa. Por fim, quando V. Exa. fala que a Copasa vendeu as

suas ações, acho importante lembrar que a Prefeitura Municipal vendeu os últimos

10% que tinha nesta mesma época, quando da negociação do convênio com a

Prefeitura de Belo Horizonte e a Copasa. É sempre bom salientar isso, lembrando

que não estou criticando sua atitude, pois acho que é de seu direito colocar à venda

as ações que possui. Obrigado pelo aparte, Deputado. Agradeço também a tolerância

do Presidente em relação ao tempo.

O Deputado Antônio Júlio* - Só para encerrar, Presidente, quero dizer ao Deputado

Fábio Avelar que depois que eles venderam as ações, o que foi há pouco, a

rentabilidade da Copasa triplicou. Coincidentemente, depois que alguns investidores



____________________________________________________________________________
784

puseram dinheiro na Copasa, ela, que já era bem-gerenciada, passou a ser altamente

remunerada em seu capital.

À Deputada Ana, que me solicita um aparte, digo que infelizmente meu tempo já se

esgotou. Talvez a Presidência, que hoje, democraticamente, já me permitiu que

falasse, possa condescender.

A Deputada Ana Maria Resende (em aparte)*- Agradecendo ao Presidente, quero

dizer que Montes Claros certamente não merece a fala infeliz do Deputado Ruy

Muniz. O Deputado Tadeu Leite recebeu Montes Claros, Deputado Antônio Júlio, em

situação mais triste, e precisamos solicitar ao Governador dinheiro para recuperar a

pavimentação das nossas ruas.

O Deputado Luiz Tadeu Leite foi eleito em função do carinho que tem pela

população e do carinho que a população tem por ele, bem como pelo trabalho

realizado durante tantos anos em Montes Claros. É muito fácil fazer oposição,

principalmente quando nunca fomos gestores municipais. Ele foi infeliz e Montes

Claros não merece suas palavras. Nosso Deputado Luiz Tadeu Leite, que está lá

como Prefeito, merece consideração e respeito, porque é digno do carinho da nossa

população. Obrigada.

O Deputado Gilberto Abramo (em aparte) - Quero apenas dizer que recebemos, há

alguns minutos, um telefonema do Presidente da Câmara, indignado com o

pronunciamento do nosso colega, que não demonstra a real situação da cidade de

Montes Claros. Desejo que fique registrado esse manifesto, no qual o Deputado e

atual Prefeito Luiz Tadeu Leite tem o apoio da comunidade e da Câmara de

Vereadores.

Aproveito para abordar a questão da saúde pública em Belo Horizonte e em Minas

Gerais, que, aliás, está um caos, conforme mostraram, na semana passada, os

noticiários. Quando V. Exa. se refere a atitudes apenas eleitoreiras, como o caso das

ambulâncias, ficamos indignados. Enquanto a população está sofrendo, alguém está

se promovendo. Temos de cobrar do nosso Presidente algum posicionamento

referente aos pontos que V. Exa. abordou há alguns momentos.

O Deputado Antônio Júlio*- Obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

estava ouvindo o pronunciamento dos vários colegas e gostaria de abordar alguns

pontos. O Deputado Antônio Júlio, com quem concordo, fala no direito às

informações. Nos parlamentos municipal, estadual e nacional, não podemos abrir

mão desse direito; é a importância do controle social por meio da democracia

representativa. Se isso acontece, temos de unir forças, independentemente de partido

político, e garantir o direito às informações, para que realmente haja transparência.

Infelizmente, muitas vezes, isso não tem acontecido no parlamento, quando ele se

curva aos Executivos Municipal, Estadual ou Federal. Isso não pode ocorrer, de forma

alguma. É direito do parlamento e da democracia a transparência nas informações.

Com relação ao monitoramento e ao controle social, temos de exigir agilidade, mas

deve haver controle. Cada vez mais, o controle social, o acompanhamento e a

fiscalização são necessários para que as leis sejam cumpridas e para que haja

respeito à ecologia, ao recurso público, etc. Todavia é necessário haver agilidade,

pois não podemos deixar que instrumentos que favorecem a população, como carros,

ambulâncias e outros, fiquem parados, enquanto ela sofre. De fato, a saúde está em

situação muito grave. O SUS é muito importante e houve um grande avanço quando

o criamos no Brasil. Lembro-me de que, quando eu era criança, quem não tinha

carteira assinada era atendido na saúde como indigente. Havia uma grande exclusão,

mas hoje esse é um direito de todos; infelizmente, ele ainda está no papel, não

conseguiu atingir todos neste país. É preciso unirmos forças. É fundamental que

todas as esferas de poder tenham responsabilidade e priorizem as políticas públicas

sociais, sobretudo a saúde e a educação; que haja investimento maior e

responsabilidade na gestão, pois muitos Municípios, ao administrar e fazer a gestão

dos recursos públicos, principalmente dos da saúde, deixam sucateadas as estruturas

físicas. Quando os Prefeitos chegam, como ocorreu em Betim, sofrem até colocá-las

em condições de funcionamento. É o que tem acontecido em várias cidades.

Portanto, é necessário haver responsabilidade social dos nossos órgãos públicos

para que o SUS funcione na prática, e o povo brasileiro, sobretudo o mais pobre,

deixe de sofrer com a falta de um atendimento digno na área da saúde. Temos visto o
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esforço gigantesco, em muitas cidades, para que isso aconteça. Tenho acompanhado

em Betim, e precisamos de muito mais. Precisamos de mais investimentos de todas

as esferas de poder. Que o governo federal invista mais, que o governo estadual

priorize a saúde, que os governos municipais continuem se dedicando e priorizando a

nossa saúde. Gostaria também de mencionar a segurança pública. O Deputado

Carlos Pimenta citou inclusive a nossa cidade, Betim, em relação à violência. O

combate à violência e a construção da cultura da paz precisam ser prioridades de

todos nós, parlamentares. Há alguns minutos, conversava com a Deputada Ana Maria

Resende. Infelizmente, a vida está sendo banalizada. O homicídio já não nos assusta

mais, estamos nos acostumando com isso. Enquanto está um pouco longe, deixamos

acontecer, até que bata a nossa porta. Aí ficamos muito mais assustados. É

importante e imprescindível unirmos forças e discutirmos com profundidade.

Estamos como Vice-Presidente da Comissão de Segurança Pública. Ontem tivemos

audiência pública com o Dr. Monteiro, Chefe da Polícia Civil, como já citado pelo

Deputado Sargento Rodrigues. Ele veio prestar contas e informar sobre a segurança

pública no Estado, no que concerne à Polícia Civil. É grande a importância das

Polícias, seja da Civil, seja da Militar, seja do Corpo de Bombeiros. Realmente é

necessário investimento. O governo do Estado tem investido, mas é preciso um

investimento muito maior. Vemos a necessidade de ampliação e a reivindicação dos

Delegados que fizeram concurso público. Os Agentes Penitenciários até já fizeram

curso de reciclagem e estão aguardando ser chamados. Temos recebido telefonemas

de Agentes Penitenciários que estão com suas famílias passando necessidade,

porque foram demitidos para serem chamados como concursados. Concordamos que

é preciso chamar os concursados, mas é preciso também ampliar as penitenciárias,

passando-as da Polícia Civil para os Agentes Penitenciários. Que o governo do

Estado agilize a chamada desses Agentes Penitenciários, também para atender a

situação penitenciária, que é grave em Minas Gerais. É grave também no País, mas

precisamos acompanhar mais de perto a situação no nosso Estado. Que esses

Agentes sejam chamados mais rapidamente, para que sejam atendidas duas

questões: o atendimento àqueles que estão encarcerados, que merecem uma

oportunidade de ressocialização, e aos Agentes, nos quais o próprio Estado investiu,
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que precisam e estão preparados para trabalhar.

Tem de ser feito um trabalho referente à penitenciária. Foi noticiada na imprensa a

construção de PPP em Ribeirão das Neves - três penitenciárias para mais de três mil

detentos. Essas grandes penitenciárias nos preocupam muito, porque,

pedagogicamente, deveríamos ter penitenciárias menores para um atendimento mais

próximo. É uma experiência vinda de outros países, como os Estados Unidos, que

têm penitenciárias por meio de PPP. É preciso acompanhar muito de perto para haver

um controle social rigoroso, porque serão empresas privadas que trabalharão na

ressocialização. Os órgãos públicos do Estado precisam acompanhar e fazer uma

fiscalização rigorosa, porque estamos transferindo o que deveria ser prioridade no

Estado - a ressocialização dos detentos. Mais do que isso, é preciso investir em

políticas públicas de prevenção; caso contrário, teremos, cada vez mais, construções

de penitenciárias. Até quando? Sabemos que hoje o custo “per capita” mensal de um

detento é mais de R$2.000,00. Quanto a pôr uma criança na creche, quanto é o “per

capita”? Pouco mais de R$100,00. Temos de inverter essa ótica e investir muito mais

em políticas públicas, como tem feito o governo federal; não só nas políticas públicas

sociais, mas também na educação. É lógico que está aquém do necessário. Nesses

mais de 500 anos, nosso país nunca tornou prioritária, de fato, a educação com

investimento maior. Lembramo-nos do Japão, que, após a Segunda Guerra Mundial,

investiu 52% do seu PIB em educação e transformou o país numa grande potência.

Então, estamos muito aquém do que desejamos e defendemos. Todavia, é preciso

caminhar nesse sentido e, como tem feito o governo federal, aumentar as escolas

técnicas profissionalizantes, universidades federais - aliás, ficamos mais de oito anos

sem ampliação, e agora já temos aproximadamente 40 em implantação - e fazer

investimento no ensino infantil e nas escolas técnicas. É lógico que queremos muito

mais, queremos escola integral para todo o País, e já temos o ProUni. O Deputado

Carlin Moura, membro da Comissão de Educação, tem acompanhado isso de perto.

Mais de 400 mil jovens estão fazendo cursos, aliás cursos de medicina e outros que

jamais a classe popular do Brasil poderia fazer. É muito importante, fundamental e um

grande avanço, mas queremos mais, que todos os jovens das classes populares

tenham direito à universidade de qualidade. Queremos escola pública de qualidade.
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Portanto, é um trabalho, um processo. É importante que esse projeto que aí está

continue, pois, a nível nacional, realmente tem investido nas políticas públicas,

priorizado e encaminhado. Todavia, precisamos de muito mais, e mais investimento.

Finalizando, Sr. Presidente, gostaria de mencionar que, neste final de semana,

estive em Alpinópolis e São José da Barra, no Sul de Minas. Essas duas cidades

realmente são referência e muito importantes para a região. Em Alpinópolis

participamos de uma festa religiosa de Santo Antônio, organizada pela Igreja Católica

e pelas irmãs; os fundos foram para a manutenção de uma creche, de uma escola

infantil. Visitamos o Prefeito de Alpinópolis - aliás, o Prefeito tem uma ligação de

amizade com o nosso Deputado Rêmolo Aloise, assim como temos por ele -,

obtivemos 1.300 votos numa cidade que é quase divisa com São Paulo. Participamos

da festa e conversamos com o Prefeito sobre um projeto muito interessante, uma

parceria entre o governo federal, por meio da Caixa Econômica Federal - CEF -, e a

Federação dos Trabalhadores de Agricultura Familiar - Fetraf -, de vez que há

recursos a fundo perdido do governo federal para a construção de casas para

agricultores familiares. Então, por meio da Fetraf, a CEF libera os recursos. A

Prefeitura ou outra entidade faz um levantamento dos agricultores familiares que

querem permanecer no campo, mas com qualidade de vida, e ter direito a construir

ou reformar a sua casa. Com R$10.000,00 da CEF a fundo perdido, esses

agricultores podem construir a sua casa. Discutimos também o mesmo projeto com o

Prefeito de São José da Barra. É lógico que fomos levar as informações e discuti-las

com eles. É um projeto do governo federal, por meio da CEF, com o convênio da

Fetraf, que cabe ao Executivo. Gostaríamos de reafirmar que estivemos durante um

ano e quatro meses no Ceasa como Diretora Técnica Operacional. Mais de perto

ainda, pudemos valorizar a discussão da questão do abastecimento e da segurança

alimentar e o grande potencial que é o nosso país. Precisamos realmente valorizar

mais a atuação dos agricultores familiares, a produção e a atividade rural no Estado e

no País, que são um grande potencial e ainda estão muito aquém de ser valorizadas

e conhecidas. Lembro-me muito bem de que, naquele seminário em que se discutiu a

crise, foi muito interessante o grande painel que mostrou a questão automobilística e

metalúrgica. No fundo do painel, vimos o desenho de alguns pés de café quase
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escondidos. Essa é até uma questão introjetada. Isso não é uma crítica. A questão do

contravalor é introjetada. Há ainda dificuldade de valorizar a agricultura. Queremos

tratar dessa questão nesta Casa, a fim de avançarmos e superarmos a crise por meio

da agricultura familiar, como o governo federal vem fazendo, com investimentos para

que o Brasil se transforme, cada vez mais, numa potência mundial respeitada. O

Brasil tem dado passos largos, não é mais um país de cabeça baixa; ao contrário,

tem-se afirmado como potência por meio de um projeto que é do governo, do povo

brasileiro, enfim, de todos nós, que temos contribuído. Esta Casa tem dado sua

contribuição, mas, se nos unirmos em torno desses objetivos comuns, poderemos

contribuir mais ainda. Obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jayro Lessa.

O Deputado Jayro Lessa - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

imprensa e população mineira, boa tarde. Hoje ocupo esta tribuna para falar de um

importante avanço para o nosso Estado. Refiro-me ao grandioso Projeto de Lei nº

2.771/2008, do Governador Aécio Neves, que tramita nesta Casa e promove a

revisão da legislação sobre a política florestal em Minas Gerais. O projeto recebeu

várias sugestões de emendas nas Comissões de Constituição e Justiça, Meio

Ambiente e Fiscalização Financeira, bem como em audiência pública que contou com

a presença de representantes de vários setores, como o Sr. Bernardo Vasconcellos,

Presidente da Associação Mineira de Silvicultura; a Sra. Maria Dalce, representante

da Associação Mineira de Defesa do Ambiente - Amda -; os Srs. José Carlos

Carvalho, Secretário de Meio Ambiente; Gilman Viana, Secretário de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento, além de muitos outros envolvidos nas causas ambientais.

Acredito que esse projeto do Governador Aécio Neves resultará em muitos avanços

tanto para o meio ambiente quanto para o produtor rural e setores da indústria

mineira.

Visando aprimorar o projeto do Governador Aécio Neves, com o apoio de vários

Deputados de todos os partidos, construímos um substitutivo que beneficia as

diversas demandas desses setores. Penso ser de suma importância que todas as

lideranças desta Casa participem, sugerindo mudanças por meio desse substitutivo.

Assim, poderíamos contar com os Deputados Adalclever Lopes, Ademir Lucas,
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Alencar da Silveira Jr., Antônio Carlos Arantes, Antônio Júlio, Carlos Mosconi, Carlos

Pimenta, Célio Moreira, Dalmo Ribeiro Silva, Délio Malheiros, Delvito Alves, Dimas

Fabiano, Dinis Pinheiro, Domingos Sávio, Doutor Rinaldo, Doutor Viana, Elmiro

Nascimento, Getúlio Neiva, Gilberto Abramo, Gustavo Valadares, Hely Tarqüínio,

Inácio Franco, Ivair Nogueira, José Henrique, Juninho Araújo, Neider Moreira, Paulo

Guedes, Pinduca Ferreira, Sargento Rodrigues, Sebastião Costa, Tenente Lúcio,

Vanderlei Miranda e Wander Borges.

Um dos grandes avanços refere-se justamente à garantia do desenvolvimento

sustentável. Nossa intenção é que seja criado um programa estadual de adesão à

sustentabilidade, instituindo-se um cronograma para que, no máximo em 10 anos, a

contar do próximo, os consumidores de matéria-prima florestal reponham o que for

consumido. Desse modo, após esse período, o consumo seria limitado a apenas

10%, o que hoje é facultativo.

Sabemos que hoje não existe a obrigatoriedade dessa autossuficiência, embora

Minas seja recordista em reflorestamento no País.

O motivo de estabelecer o limite de 10% para o consumo de carvão vegetal na

siderurgia se deve ao fato de que, com esse percentual, o material resultante da

limpeza de áreas autorizadas pelo IEF poderá ser transformado em carvão e vendido

às empresas com geração de receita para o pequeno fazendeiro, agricultores, que

são produtores rurais. Na situação atual, esse material está ficando no meio das

fazendas, apodrecendo, sem cumprir o fim social de sustentar famílias, que cada vez

mais vivem na área rural.

Outra sugestão para a preservação do meio ambiente, apresentada no substitutivo,

é a criação do Crédito Verde, destinado a indenizar quem, em sua propriedade,

preservar o meio ambiente, tão importante para nós.

O projeto do Governador Aécio Neves é uma oportunidade única para o

desenvolvimento sustentável em Minas Gerais. O reflorestamento representa

importância cada vez maior na economia do País. É fundamental citar que, por causa

do plantio feito pelas empresas e centenas de pequenos produtores rurais mineiros,

em 2005 nosso Estado foi recordista em hectares plantados, com mais de 150.000ha,

segundo dados da Associação Mineira de Silvicultura. O que esse setor hoje almeja é
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um projeto sustentável para o reflorestamento, justamente o que estamos propondo

por meio desse substitutivo, que também trata da definição de certas atividades, para

que sejam adequadas às competências relativas ao setor ambiental e ao setor

produtivo. Quanto às florestas nativas, que compõem o meio ambiente e a

biodiversidade, propomos que continuem a cargo da Secretaria de Meio Ambiente. Já

as florestas plantadas, que são as lavouras florestais, propomos que fiquem a cargo

da Secretaria de Agricultura.

Plantio é atividade agrícola, como todos sabemos, senhoras e senhores. Fato, aliás,

reconhecido pelo Governador Aécio Neves, por meio da Lei Delegada nº 114, que

vigora em nosso Estado. Portanto quanto ao tratamento diferenciado para florestas

nativas e plantadas, estamos apenas retomando aquilo que o Governador já editou.

Esse substitutivo, senhoras e senhores, também traduz um apelo quanto à atividade

do produtor rural, que hoje amarga uma situação de reveses, com os altos custos da

produção e queda nos preços da comercialização.

Para se ter uma ideia da situação de absurdo que muitos produtores estão

passando, gostaria de lembrar um acontecimento no Município de Pará de Minas,

onde algumas famílias deixaram bois beberem água num córrego e foram multadas

pela Polícia Florestal - que cumpriu decreto baixado pela Secretaria ou lei aprovada

por esta Casa -, em valores além da capacidade de pagamento das famílias. Além

disso, elas foram denunciadas por crime ambiental pelo Ministério Público, que

também cumpriu sua obrigação constitucional. E o Juiz, também cumprindo a lei,

condenou um senhor de quase 70 anos à cadeia, com direito a “sursis” porque nunca

havia entrado em uma delegacia e era réu primário.

Para resolver a questão, o substitutivo elaborado por esta Casa também propõe

que o monitoramento de carvão eletrônico seja custeado pelas taxas já existentes, de

modo a não onerar ainda mais o produtor, que acabaria refém de uma situação de

imposição em virtude de tal ônus e seria impedido de desenvolver sua atividade. Se o

produtor de carvão for onerado com mais essa taxa, teremos mais desemprego no

campo e na indústria. Minas Gerais não pode nem merece passar por esse

retrocesso.

Portanto, senhoras e senhores, faço um apelo à Assembleia Legislativa de Minas:
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que participe positivamente do projeto do Governador Aécio Neves, com as

sugestões de avanços listadas no substitutivo, já apoiadas por 34 Deputados.

Com a consciência do dever cumprido, acredito que, como relator na Comissão de

Fiscalização Financeira, tive a oportunidade de conhecer melhor a questão florestal e

ambiental em nosso Estado e procurei contribuir para a implementação de sugestões

que de fato promovam o desenvolvimento sustentável que nosso Estado tanto almeja

e que sabiamente foi colocado pelo Governador Aécio Neves. Parabéns, Governador

Aécio Neves.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Deputado Jayro Lessa, gostaria de

parabenizar V. Exa. pelo pronunciamento e, além disso, também pelo excepcional

trabalho que prestou ao elaborar o seu parecer e o seu substitutivo a respeito do

projeto na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Faço coro com V.

Exa. e conclamo os 77 parlamentares desta Casa. Temos em mão, hoje, a

responsabilidade de decidir por qual estrada seguir: se seguiremos pela estrada do

atraso, do retrocesso, do discurso antiquado e inadequado à modernidade, ou pela

estrada da responsabilidade, do progresso e do desenvolvimento. Caberá a cada um

dos 77 parlamentares desta Casa definir que caminho Minas deve seguir.

Tenho certeza de que os 77 Deputados comungam da ideia de que devemos

continuar preservando as florestas nativas sob a competente administração do

Secretário José Carlos Carvalho. Tenho certeza também de que a ampla maioria

concordará com a determinação de que floresta plantada tem de ser gerida pela

Secretaria de Agricultura. Precisamos dar um passo à frente, Deputado Jayro Lessa,

precisamos tratar dessa questão sem discursos antiquados, que apenas acabam

atrapalhando o progresso do nosso Estado de Minas Gerais e, por que não?, do

nosso país. Temos de quebrar paradigmas, é preciso ter coragem, e tenho certeza de

que os 77 Deputados, no momento da votação em Plenário, terão a consciência

tranquila e darão ao Estado de Minas Gerais a possibilidade de continuar evoluindo e

se desenvolvendo. Parabéns a V. Exa. Tenha a certeza de que nós, do Democratas,

estaremos ao seu lado, ao lado do progresso e do desenvolvimento sustentável do

Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Jayro Lessa - Muito obrigado, Deputado Fábio Avelar, pela tentativa de
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se pronunciar, e também ao Deputado Gustavo Valadares e a toda a Assembleia de

Minas. Peço que realmente estudem o projeto. Vamos fazer um projeto que possa

melhorar Minas Gerais. Esse é do Governador Aécio Neves, nosso grande líder, e

tenho certeza de que, com a ajuda do Fabinho, que está na Comissão, e com as

negociações que acontecerão amanhã, chegaremos a um consenso e faremos o

melhor projeto para Minas Gerais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado Fábio Avelar - Agradeço a oportunidade, Sr. Presidente. Gostaria de

fazer uma referência à fala do ilustre Deputado Jayro Lessa e de dizer que fiquei

surpreso com a fala agressiva do ilustre Deputado Gustavo Valadares. É uma pena

ele não estar aqui. Tenho certeza de que ele não conhece o substitutivo que

apresentei ao projeto encaminhado a esta Casa pelo Governador Aécio Neves.

Acredito que é um projeto que atende aos diversos segmentos que lidam com esse

assunto. Falo isso porque, na Comissão de Meio Ambiente, procuramos colher todo

tipo de sugestão quando preparávamos nosso parecer para análise do Plenário desta

Casa em 1º turno. Lembro-me muito bem que, no ano passado, ainda como relator, o

Deputado Almir Paraca apresentou um requerimento na Comissão de Meio Ambiente

para debater essa questão. Esse requerimento foi aprovado e, no mesmo ano, como

Presidente da Comissão e relator desse importante projeto, realizamos audiência

pública e tivemos nesta Casa a presença de quase 100 pessoas. Fico ainda mais

surpreso porque, nessa oportunidade, não foram apresentadas sugestões relevantes,

o que me levou a concluir que o meu substitutivo, de uma certa maneira, atenderia a

maioria das pessoas que tiveram a chance de se manifestar. É importante salientar

que esse projeto vem sendo debatido há muito tempo e teve origem ainda em 1991,

quando avançamos, mas criamos uma flexibilização muito grande que possibilitou

hoje estarmos utilizando quase 40% da floresta nativa para a produção de carvão.

Não podemos continuar com essas condições. Sabemos que no Plano Mineiro de

Desenvolvimento Integrado temos uma meta de atingir 40% de cobertura vegetal em

nosso Estado até o ano de 2023. Isso é um desafio muito grande, tendo em vista que

hoje estamos no limite, próximo a 33%. Precisamos, pois, ter a coragem de atender
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ao desenvolvimento sustentável sem abrir mão do controle ambiental. Em momento

nenhum, confesso, vi esse retrocesso citado pelo Deputado Gustavo Valadares. De

qualquer maneira, esse projeto já foi encaminhado para a apreciação da Comissão de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em segundo turno. Já tive a

oportunidade de conversar com vários Deputados, inclusive com o Doutor Viana,

autor de um dos substitutivos, que por sinal é o mesmo do Deputado Jayro Lessa.

Tive a oportunidade de conversar com os dois e, amanhã, teremos uma nova reunião.

No entanto não posso deixar de comentar que, numa primeira análise, vimos vários

aspectos inconstitucionais, que ferem a legislação federal e também o Código

Florestal. É importante salientar essa questão porque não podemos negociar

assuntos inconstitucionais. Podemos avançar sim. Essa é a nossa ideia, e não a de

prejudicar o setor produtivo. Hoje pela manhã tive a oportunidade de debater essa

questão com o Presidente da MS, Engenheiro Bernardo. Não vi, aqui, de uma

maneira clara, esse retrocesso citado pelo Deputado Gustavo Valadares. Sr.

Presidente, se não me engano, ainda tenho 47 segundos. Acredito que V. Exa. esteja

equivocado ao apertar a campainha, pois estou acompanhando o cronômetro. Ao

finalizar, gostaria de dizer que estamos abertos a qualquer tipo de sugestão. O meu

papel é procurar fazer um substitutivo para ser apreciado por esta Casa, mas deixar

claro que ferir a Constituição Federal jamais.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 4.051 e 4.052/2009,

da Comissão de Meio Ambiente, 4.053/2009, da Comissão de Minas e Energia, e

4.054/2009, da Comissão de Defesa do Consumidor. Publique-se para os fins do art.
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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 13ª Reunião

Ordinária, em 16/6/2009, dos Requerimentos nºs 3.968/2009, do Deputado Ademir

Lucas, 3.982/2009, da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado, e

4.000/2009, do Deputado Weliton Prado; de Educação - aprovação, na 14ª Reunião

Ordinária, em 17/6/2009, dos Requerimentos nºs 3.571/2009, do Deputado Weliton

Prado, 3.948/2009, do Deputado Irani Barbosa, 3.967/2009, da Comissão de

Participação Popular, e 3.969 e 3.996/2009, do Deputado Doutor Viana; e de

Administração Pública - aprovação, na 12ª Reunião Ordinária, em 17/6/2009, dos

Requerimentos nºs 3.951 e 3.952/2009, do Deputado Wander Borges, e 4.009 e

4.012/2009, da Comissão de Direitos Humanos (Ciente. Publique-se.).

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 2.872/2008 e

3.089/2009. (À sanção.).

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva solicitando que o

Projeto de Lei nº 3.362/2009 seja distribuído à Comissão de Educação. Em votação,

o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Gustavo Valadares solicitando a inclusão em ordem do

dia do Projeto de Lei nº 2.962/2009, uma vez que a Comissão de Fiscalização

Financeira perdeu o prazo para emitir seu parecer. Em votação, o requerimento. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Questões de Ordem

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, parabéns pela agilidade na

condução dos trabalhos. Como fui citado pelo Deputado Fábio Avelar, gostaria

apenas de esclarecer que em momento algum citei o seu nome ou seu parecer. No
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dia em que V. Exa. leu seu parecer na Comissão de Meio Ambiente,

coincidentemente estava a seu lado, participando de uma audiência pública nessa

Comissão a respeito da alça entre a MG-030 e a BR-040. V. Exa. tem uma

experiência fantástica no ramo e conhece e defende como ninguém a floresta nativa -

e tenho certeza de que, como eu, os Deputados Jayro Lessa, Doutor Viana, Rêmolo

Aloise e Dalmo Ribeiro Silva, assim como os demais Deputados, defendem os

mesmos interesses: vamos preservar a mata nativa. Citei o substitutivo do Deputado

Jayro Lessa porque acredito ser mais benéfico ao desenvolvimento sustentável de

Minas Gerais. Em momento algum quero menosprezar o trabalho de V. Exa. na

Comissão de Meio Ambiente - como relator ou não -, ou mesmo neste Plenário; quero

apenas conclamar os demais 76 Deputados - deixarei V. Exa. neste momento de fora

- a pensarem bastante a respeito das florestas plantadas, e não das nativas. O

eucalipto é uma cultura como outra qualquer: a mandioca, a braquiara, o milho, a

cana de açúcar. Deputado Fábio Avelar, precisamos quebrar esse paradigma.

Deputado Fábio Avelar, gostaria de pedir-lhe desculpas se, indiretamente, o diminuí.

Não quis fazer isso, apenas quis parabenizar o Deputado Jayro Lessa porque

considero que seu substitutivo vai ao encontro dos anseios da população e do próprio

governo do Estado, que quer o desenvolvimento sustentável de Minas Gerais. Tenho

certeza de que ele não foi votado sequer em 1º turno. Ainda está para ser apreciado

porque foi apresentada emenda na Comissão de V. Exa. Neste mesmo Plenário, no

momento oportuno, teremos condições de fazer um debate saudável, de alto nível e

responsável, mas deixamos claro para os que querem o desenvolvimento e o

progresso do Estado que é preciso agora quebrarmos um paradigma: floresta nativa é

uma coisa, floresta plantada é outra; Secretaria de Meio Ambiente deve cuidar de

floresta nativa, Secretaria de Agricultura deve cuidar de floresta plantada, como cuida

de outras culturas. É apenas isso.

O Deputado Doutor Viana - Obrigado, Sr. Presidente. Peço esta intervenção

exatamente para também apresentar um posicionamento da frente parlamentar a

respeito da silvicultura. Também respeitamos, somos a favor e todos queremos a

preservação do meio ambiente, que é vital. Eu, como médico, defendo a vida e sei da

importância, como é vital também o plantio das florestas renováveis ou nativas ou
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plantadas. Quero convidar a todos para fazermos uma discussão para a adequação e

ver o melhor caminho, com todos os colegas da frente parlamentar, com os

Deputados, todos que queiram levar seus posicionamentos a favor ou contra: o

contraditório é democrático, é necessário e legítimo. Estamos também chamando as

entidades da silvicultura, as Secretarias de Agricultura, de Meio Ambiente e a

Consultoria da Casa para buscarmos um consenso e chegarmos ao Plenário de

forma bem mais equilibrada, bem mais madura, mais discutida. Apresentei o mesmo

requerimento do Deputado Jayro Lessa exatamente para apresentar uma proteção

maior ao setor produtivo. O Governador Aécio Neves quer o desenvolvimento do

Estado e quer também a manutenção do meio ambiente, o que ele defende tanto. O

Secretário José Carlos, de alto gabarito, foi Ministro, sabemos da sua competência,

não discutimos isso. Ele tem buscado acertar da melhor maneira possível, mas de

vez em quando há equívocos. Recentemente, tivemos que derrubar aqui um decreto

que foi feito apressadamente, desnecessariamente, mas a Secretaria teve a grandeza

de reconhecer e voltar atrás. Então, estamos buscando esse entendimento. Amanhã,

às 11 horas - aliás, foi convocado no primeiro instante às 10 horas, mas será às 11

horas, e todos os componentes da Frente Parlamentar da Silvicultura, que são 50,

assinaram o documento, assim como os outros 27 -, todos estão convidados a ir ao

1º andar às 11 horas, no salão de reunião da Diretoria-Geral da Assembleia, para, em

uma hora ou uma hora e pouco, agruparmos o que é correto de um lado e de outro,

para fazermos o melhor Código Florestal para Minas Gerais. Este é o meu convite,

estas as minhas palavras. Vamos procurar acertar mais, porque quem vai ganhar é o

povo, o Estado de Minas Gerais.

O Deputado Jayro Lessa - Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero dizer, como o

Deputado Fábio disse na Comissão de Fiscalização Financeira, em que eu era relator

do projeto, que o relatório estava pronto, como o apresentei em seguida. E eu, por

inocência, por acreditar no governo, por acreditar nas pessoas, fiquei tentando

negociar com o governo uma situação, qual era a posição do governo em relação a

esse projeto. Ou seja, de fato, não perdi o prazo de fazer o relatório, perdi o prazo de

levá-lo para votação na nossa comissão. Tenho de colocar isso publicamente porque

às vezes parece que fui irresponsável ou incapaz de fazer o relatório. Mas é que
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fiquei negociando com o governo. Estive mais de três vezes com o Vice-Governador

Anastasia, com o genro do Dr. José Carlos, pessoas extremamente preparadas.

Entendo que isso que vamos fazer tem de ser uma decisão do governo, Deputado

Fábio Avelar, não é decisão da Assembleia. Sei que ela é autônoma, é um Poder tão

grande quanto o Executivo, mas entendo que temos de ter uma direção

governamental para votar alguma coisa nesta Casa, do tamanho que é esse projeto,

da sua importância para Minas Gerais. Convidei o PT, por intermédio dos Deputados

Padre João, Almir Paraca, André Quintão, para participarem desse projeto, talvez

colocando defeito. Às vezes não é só aprovar o projeto, deve-se apresentar: isso está

errado, isso está certo. Vamos fazer o melhor. Um projeto dessa envergadura - de

reforma florestal -, que às vezes parece simples, se fizermos errado, muita gente será

prejudicada. Muitos setores serão prejudicados. Vejam que hoje há cerca de 150 mil

pessoas paradas no Norte de Minas porque o setor guseiro parou. Eles fizeram

carvão até a R$60,00, acabou o dinheiro, acabou tudo, está todo o mundo passando

dificuldades. Não perderam o emprego porque nunca o tiveram, mas perderam renda.

Devemos ter cuidado com essas questões. Peço isso ao PT, que, assim como nós, é

defensor da causa ambiental. Devemos proteger o meio ambiente, as matas ciliares,

as nascentes, os rios, enfim, toda a biodiversidade mundial, mas devemos também

proteger o homem. Não existe nada que supere a fome, meus amigos. Não se sabe o

que um pai de família que vê seu filho de barriga vazia é capaz de fazer. Não digo

que o parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária esteja

atrasado, mas, Fábio, entendo que seu parecer sofreu muita influência de alguma

ONG, da Amda e de pessoas da área do meio ambiente, que têm mais tempo do que

as pessoas que trabalham e precisam ganhar, no dia a dia, o sustento de sua família.

Essas pessoas, às vezes, não têm tempo de ir a uma audiência pública - e não o

fazem por falta de condições, e não porque não querem. Já as pessoas do meio

ambiente são protegidas por alguns setores - terceiro setor, quarto setor -, que as

financiam e, assim, elas têm tempo para ir e para mobilizar-se. Vocês sabem quanto

dinheiro corre nessas ONGs do meio ambiente? Vem dinheiro da Europa e dos

Estados Unidos, visto que lá as florestas já foram destruídas, e eles têm que manter

as do Brasil intactas. Ou seja, vem dinheiro de fora e por isso as pessoas das ONGs
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têm tempo para comparecer às audiências públicas. Essa é uma realidade que todos

conhecemos. Quanto à discussão em relação a separar floresta nativa e floresta

plantada, na verdade estamos falando de alguns milhões de arrecadação para o

Estado. No momento de fazer essa separação, o IEF ficará prejudicado, meu grande

amigo Humberto Candeias, mas infelizmente devemos cuidar é do Estado. Sou a

favor do meio ambiente e do monitoramento eletrônico para carvão vegetal de floresta

nativa, mas não penso que floresta plantada precisa de toda essa fiscalização

defendida por alguns ambientalistas.

O Deputado Fábio Avelar - Agradeço, Sr. Presidente, e prometo ser breve. Penso

que é importante salientar que existe uma polêmica muito grande entre floresta

plantada e nativa e está sempre sendo exposto que não há diferenças entre elas.

Escutei, agora, o Deputado Rêmulo que falava ali, qual a diferença de se plantar

eucalipto, alface, couve ou algo mais. Penso que existe uma grande diferença sim,

Deputado Jayro Lessa. O produto, por exemplo, de uma plantação de eucalipto é o

carvão, e ele pode ser de uma floresta plantada ou nativa. No entanto, o que, na

prática, verificamos, e inclusive podemos facilmente constatar aí hoje, é que 40%

desse consumo de carvão é oriundo de floresta nativa, e não da floresta plantada.

Então, existe uma grande diferença sim, e é por isso que precisamos ter cuidado e

uma fiscalização adequada para que nossas matas, nossas florestas nativas, não

sofram. E falo isso, vejam bem, porque esse projeto vem sendo debatido desde 1991.

Naquela época, houve um avanço muito grande, mas também cometemos um grande

equívoco, que foi uma flexibilização de tamanho considerável. Isso porque

estabelecemos limites de utilização da floresta nativa e da floresta plantada, mas

criamos uma flexibilização por meio de uma possibilidade. A possibilidade estabelecia

que, se o produtor quisesse utilizar da madeira da floresta nativa, ele poderia, desde

que plantasse ou pagasse o dobro daquilo que cortou. Com isso verificamos que

houve uma utilização bastante vasta da floresta nativa, da qual devemos cuidar. Para

resolver esse entrave, o melhor a fazer é um esforço de todos nós para adequar essa

situação. O nosso substitutivo está pronto, e já conversamos com vários

parlamentares. Amanhã haverá uma reunião com a Frente da Silvicultura, para

melhorar tudo o que puder ser melhorado. Entretanto existem alguns equívocos que
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não podemos cometer, como, por exemplo, essa descaracterização da floresta nativa,

o que acredito ser um grande equívoco. Não sou dono da verdade e quero discutir e

aprofundar os debates em busca de uma solução conjunta. É esse o nosso interesse

e objetivo. Jamais desejamos prejudicar a atividade produtora, mas também

precisamos ter cuidado com as nossas florestas nativas. Muito obrigado, Presidente.

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 presente, inicialmente gostaria de abordar a discussão do Projeto de Lei nº

2.771, que tramita nesta Casa, para dizer da nossa preocupação com o rumo que a

discussão está tomando. Assistimos, no Congresso Nacional, a uma ofensiva dos

ruralistas, tentando jogar por terra uma legislação que foi consolidada a duras penas

e durante anos a fio, exatamente neste momento em que percebemos mudança

substancial no cenário internacional, por parte dos Estados Unidos, que resistiram,

durante muitos anos, a frear o seu desenvolvimento. Considerando a dimensão

ambiental, nós, no Brasil, estamos correndo o risco de retroceder na nossa legislação

e nessa discussão que julgamos absolutamente correta em Minas Gerais. Queremos

defender o substitutivo apresentado pelo Deputado Fábio Avelar, e é essa a intenção

central do projeto, isto é, a redução gradativa do uso de carvão vegetal de mata

nativa até chegar a 5% tão-somente, embora o ideal seja consumir 0% de carvão

vegetal de mata nativa. Essa é a discussão central que precisamos realizar. Aí, sim,

estaremos cuidando e preservando o meio ambiente.

Sobre a discussão que se pretende fazer, não a considero pertinente, mas vamos

ter espaço suficiente para fazê-la. Considerar que floresta plantada equivale a outras

culturas realmente é algo com que não podemos concordar. É preciso ficar claro que

estamos tratando é de floresta plantada para a produção de carvão. Estamos falando

do ciclo do carbono e de todo esse processo que hoje está na pauta internacional do

aquecimento global, das mudanças climáticas. É exatamente disso que estamos

falando, ou seja, de matriz energética. Não se trata de uma cultura convencional. É

claro que haverá um momento apropriado para discutir isso, mas já gostaria de deixar
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registrada a nossa posição e preocupação com o rumo que essa discussão está

tomando. Queremos aqui defender a matéria como ela foi encaminhada originalmente

pela Semad.

Sr. Presidente, gostaria também de registrar que, nesta sexta-feira, está

encerrando-se o prazo de inscrição para o Prêmio Fundação Banco do Brasil de

Tecnologia Social 2009. Já falamos sobre esse tema em outras ocasiões e estamos

voltando a ele exatamente porque foram prorrogadas as inscrições até sexta-feira.

Minas Gerais já se notabilizou por certificar tecnologias sociais no âmbito do Banco

de Tecnologias Sociais da Fundação Banco do Brasil. Esse é um banco virtual em

que ficam registradas todas as informações relativas às tecnologias sociais, que são

soluções desenvolvidas ou pela comunidade, com o saber comunitário, com o saber

tradicional, com o saber popular, ou pela relação desse conhecimento com o

conhecimento acadêmico, científico, produzido pelas universidades, pelos institutos

de pesquisa, sempre associado à organização social, à organização comunitária. As

tecnologias sociais estão sendo tratadas de maneira muito séria pelo governo federal,

que vem trabalhando para que esse conceito seja também adotado, compreendido

pelos governos estaduais, pelas prefeituras, pelas organizações do terceiro setor.

Trata-se de uma abordagem que dialoga diretamente com a discussão que acabamos

de fazer aqui sobre o desenvolvimento sustentável, que é um conceito ainda em

construção, assim como o conceito de tecnologia social. Trata-se, portanto, de

produtos, técnicas, práticas ou métodos que resolvam problemas sociais, propostas

que já tenham sido testadas, aplicadas, e comprovadas; enfim, soluções efetivas,

eficazes para questões relativas a energia, alimentação, habitação, meio ambiente,

geração de trabalho e renda, educação, saúde - soluções simples, de baixo custo,

que dão resultados práticos e efetivos para melhorar a qualidade de vida das

populações urbanas e rurais das pequenas comunidades do Brasil.

Minas Gerais tem alguns exemplos de boas tecnologias sociais que vêm sendo

reaplicadas, multiplicadas no Estado e no Brasil. Entre elas gostaríamos de citar uma

da área de educação - a Pedagogia da Roda, do Sr. Tião Rocha, do CPCD, grande

educador popular de Minas Gerais - e uma da área ambiental - as barraginhas, que

foram desenvolvidas e aprimoradas pelo técnico Luciano Cordoval, nosso conhecido
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e amigo, podemos assim dizer, da Embrapa Milho e Sorgo, de Sete Lagoas. As

barraginhas estão sendo multiplicadas, disseminadas como tecnologia social de

efeito, com grande impacto ambiental positivo na coleta da água da chuva, fazendo

com que essa água penetre no solo, abasteça o lençol freático e, com isso, os cursos

d’água, as nascentes, além de combater os processos erosivos que estão

assoreando nossas veredas, nossos rios e diversos cursos d’água. A Codevasf, no

âmbito do projeto nacional de revitalização da Bacia do Rio São Francisco, está

multiplicando, disseminando, entre outras de cunho ambiental, essa tecnologia social

das barraginhas. Também o Ministério do Desenvolvimento Social, associado ao

Sebrae, à Embrapa, à Finep, à Fundação Banco do Brasil, à Petrobras, ao Ministério

da Ciência e Tecnologia e vários outros ministérios, elegeu algumas tecnologias

sociais por meio da rede de tecnologias sociais, que é nacional e agrega todas as

instituições que citei e mais algumas, para disseminar o programa Produção

Agroecológica Integrada e Sustentável.

Aqui mesmo em Minas Gerais, os quatro consórcios intermunicipais de segurança

alimentar e nutricional, os Consads, estão recebendo por um convênio do Ministério

do Desenvolvimento e do Iter 200 unidades do Programa Agroecológico Integrado e

Sustentável - Pais -, para otimizar e racionalizar o uso da água e produzir alimentos

orgânicos de qualidade, aumentando o valor nutricional da alimentação das

comunidades e garantindo renda adicional para os agricultores familiares.

As inscrições para o Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologias Sociais, que

vai destacar oito tecnologias sociais, foram prorrogadas até a próxima sexta-feira.

Para mais informações, basta acessar o “site” www.fundacaobancodobrasil.org.br.

Além de se fortalecer e de poder ampliar a sua experiência, a tecnologia social

certificada e premiada ainda vai colaborar disponibilizando esse conhecimento para

outras comunidades que queiram solucionar problemas semelhantes, adaptando sua

proposta à realidade local.

Mas ainda queremos voltar ao tema do Luz para Todos, que acompanhamos de

perto. Nesse final de semana, a “Folha de S. Paulo” demonstrou, em uma ampla

reportagem, que em Minas Gerais o Luz para Todos está correndo o risco de não

atender a todos os beneficiários que já estão cadastrados e que se enquadram no
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programa. Como eu já disse algumas vezes, Minas Gerais está ficando para trás em

relação ao Luz para Todos, Deputado Antônio Júlio. Apenas os Estados de Minas

Gerais, Bahia e Amazonas não vão cumprir a meta do programa até 2010. E os

dados apresentados na “Folha de S. Paulo” ainda não estão corretos, infelizmente,

porque são menores do que os dados reais. Diz-se aqui que 37 mil famílias não serão

atendidas no Luz para Todos até o final de 2010, mas as informações que temos dão

conta de que é muito mais do que isso: quase 80 mil famílias não serão atendidas no

programa. Ainda segundo a “Folha de S. Paulo”, 90 mil famílias na Bahia e 41 mil

famílias no Amazonas não serão atendidas no programa. Estamos falando de um

programa que garante a interiorização do desenvolvimento, que favorece a

agregação de valor aos produtos da agricultura familiar, para os pequenos, médios e

grandes produtores que trabalham no meio rural, mas, principalmente, de um

programa que fortalece a capacidade produtiva e combate frontalmente o êxodo rural.

Fica, portanto, mais esse registro e o convite para que os nobres pares nos auxiliem

a colocar na agenda do governo do Estado uma solução definitiva para o Luz para

Todos. Com todo respeito aos Estados da Bahia e do Amazonas, não podemos

admitir que Minas Gerais vá compor com eles essa equação, sendo um dos três

Estados brasileiros que não vão conseguir universalizar o atendimento da energia

elétrica com o Luz para Todos. Já falamos isso em outras ocasiões, quando fomos

contestados. Mas, infelizmente, a reportagem da “Folha de S. Paulo” traz essa

informação dizendo que, até 2010, 37 mil famílias em Minas não serão atendidas.

Nós afirmamos que não são apenas 37 mil, mas quase 80 mil famílias. Esperamos,

ainda, conseguir uma solução porque já está demonstrado que a Cemig tem

capacidade operacional, há muitas empresas que já trabalharam e estão sendo

contratadas pela Cemig novamente, depois do processo licitatório, para atuar nessa

nova fase do programa com 55 mil ligações. Não é possível admitir que vamos ficar

para trás em Minas Gerais. O programa Luz para Todos é fundamental para levar o

desenvolvimento ao interior do Estado e corrigir as desigualdades regionais.

Infelizmente, as famílias não atendidas estão concentradas no Noroeste e Norte de

Minas, no Jequitinhonha e no Vale do Mucuri. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
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O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Domingos Sávio,

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o

requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado

Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio* - Sr. Presidente, colegas Deputados e público que

nos acompanha pela TV Assembleia. Inicialmente, quero referir-me ao Projeto de Lei

nº 2.771/2008, a que os Deputados Almir Paraca, Fábio Avelar, Jayro Lessa e outros

fizeram referência nesta tarde. O projeto trata do Código Florestal mineiro e dá outras

orientações. É importante refletir, pois no debate mais acalorado, que é importante,

podem passar algumas idéias que não correspondem claramente ao que nós, que

desejamos aperfeiçoar o projeto, estamos propondo. Quando se propõe alterar o

projeto e dar à floresta plantada de eucalipto um tratamento menos burocrático,

diferenciado do que é dado à floresta nativa, não é para facilitar a destruição desta,

muito pelo contrário: onde é possível fazer o plantio do eucalipto sem prejuízo do

meio ambiente, que isso seja feito para haver sustentabilidade nas atividades que

demandam carvão e madeira, evitando o corte da floresta nativa. Isso é elementar. É

fundamental haver um plantio adequado de eucalipto em um Estado minerador como

o nosso, que tem muitas siderúrgicas e uma série de outras atividades que

demandam madeira e seus derivados. A menos que partamos do princípio de que

mudaremos todos os costumes da sociedade e não mais precisaremos dos metais.

Os metais requerem o processamento do minério, que requer a energia, boa parte da

qual provém do carvão. Para não consumir a mata nativa, é preciso regulamentar o

plantio de eucalipto de maneira menos burocratizada.

É perfeitamente compreensível que alguns aleguem que não se pode

desburocratizar o plantio de eucalipto, pois alguém poderá cortar uma mata nativa

para fazer carvão dizendo que é carvão de eucalipto. Há meios de evitar isso.

Defendo um controle muito rigoroso para não permitir desmatamento de floresta

nativa, ou pelo menos não permiti-lo onde não é possível ser feito.

Eventualmente, em algum local com pequena formação nativa e que não vá

prejudicar o meio ambiente, que se possa substituí-la por um plantio de eucalipto e ter

uma grande produção de madeira, evitando o corte de milhares de árvores nativas,
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gerando muito emprego e trazendo uma série de benefícios para a sociedade.

Precisamos aprofundar este debate de forma bem madura, para preservarmos o meio

ambiente, mas também para darmos condição a quem quer trabalhar e produzir

sendo respeitado. Infelizmente, temos visto pessoas que, sob algum pretexto e com

uma retórica muito bonita de defensor do meio ambiente, querem fazer uma série de

imposições sobre essa matéria sem conhecer a realidade do plantio, de quem vive no

campo ou do processamento industrial. Assiste razão ao Deputado Jayro Lessa

quando, de forma até indignada, diz que temos de tomar cuidado com determinadas

pessoas ou entidades financiadas por capital estrangeiro ou até com dinheiro público,

que fazem discursos calorosos sem ter um conhecimento profundo da realidade,

tornando-se radicais nessa ou naquela posição. Quem assume comportamento de

radicalização não está contribuindo para um debate sério e maduro. O triste é que

essa matéria começou a ficar um pouco estigmatizada como algo em que não se

pode mexer. Muitas vezes passou-se a idéia de que quem quer apoiar uma ação do

setor produtivo está a serviço de um “lobby”, de uma grande empresa ou de algum

capital. Com isso, alguns segmentos começam a querer generalizar. Tenho origem

rural, sou do meio de pequenos produtores e microprodutores e continuo sendo um

pequeno produtor. Não sou financiado por nenhum tipo de capital espúrio e não

aceito sequer a hipótese de discutir isso, mas entendo que temos de modernizar a

legislação ambiental em Minas Gerais, preservando o meio ambiente e criando

condições para quem quer produzir. Isso é imprescindível, do contrário ficaremos

para trás mesmo. Perderemos competitividade e geraremos mais desemprego e a

falência de quem está na atividade rural e nos setores mineral e siderúrgico. Os

setores de processamento dos minerais e as siderurgias precisam rodar, gerar

emprego e riqueza para o Brasil. Uma boa parte das exportações brasileiras está

ligada a esses setores. É claro que não podemos ignorar um problema tão sério como

esse.

Sr. Presidente, quero abordar aqui outros temas e, inicialmente, fazer uma

referência a uma audiência que hoje solicitamos ao Deputado Alberto Pinto Coelho,

Presidente desta Casa. Quero agradecer a ele publicamente, pois recebeu, ao meu

lado e ao lado do Deputado Doutor Rinaldo - trabalhamos juntos nesta questão -, o
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Presidente da Câmara e vários Vereadores de Divinópolis, para buscarmos uma

parceria entre a Assembleia mineira e a Câmara desse Município. Aliás, a parceria já

existe. Já implementamos uma parceria entre a Escola do Legislativo e a Câmara de

Divinópolis e temos tido oportunidade de levar treinamento e qualificação não só para

os Vereadores, mas para os servidores do Legislativo municipal e outras Câmaras da

região, levando a experiência do Legislativo mineiro e o conhecimento de diversos

servidores de carreira competentes desta Casa também às Câmaras Municipais do

interior, para modernizar o papel do Legislativo e torná-lo mais eficaz, para que

possam, de fato, corresponder à expectativa da população, que elege Vereadores,

Deputados e outras lideranças e representações políticas. Obviamente, querem de

nós um trabalho o mais profissionalizado e eficiente possível. Além de reforçar esse

convênio, queremos estabelecer a possibilidade de uma parceria para termos a

transmissão dos trabalhos do Legislativo municipal, uma TV Câmara Municipal dentro

da programação da TV Assembleia, que é captada em Divinópolis.

Sr. Presidente, quero manifestar também a nossa preocupação com a área da

saúde. Assim, agendei uma reunião hoje com os Secretários Marcus Pestana e

Antônio Jorge, a fim de aprofundarmos o debate sobre a necessidade de fazer

encaminhamentos objetivos para resolver o problema da falta de leitos no Centro-

Oeste mineiro, mais precisamente em Divinópolis. Existe aí uma situação um pouco

curiosa: não basta haver leitos, é preciso haver leitos hospitalares qualificados. Por

exemplo, se observarmos todo o Centro-Oeste mineiro, podemos verificar até uma

ociosidade de leitos.

Aproveito para cumprimentar os Vereadores Edmar Rodrigues, Presidente da

Câmara Municipal de Divinópolis, Beto Machado, Fabiano Tolentino e Pastor Paulo

César; Flávio Ramos, advogado e jornalista, responsável pela área de comunicação

da Câmara; e a nossa querida Vereadora Heloísa Cerri, que acabo de ver. Todos

estão acompanhados do nosso colega Rinaldo Valério. Conforme mencionei, há

poucos minutos, tivemos uma audiência com o nosso Presidente. É bom contarmos

aqui com a presença dos nossos Vereadores e do Deputado Rinaldo Valério, pois, na

sexta-feira, levaremos algumas informações. Deputado Rinaldo, peço-lhe que esteja

conosco nessa luta para resolvermos o grave problema da falta de leitos, que afeta
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não só Divinópolis mas também todo o País. Na verdade, é um problema

generalizado, que tem algumas particularidades. Se analisarmos a quantidade de

leitos que existe na macrorregião, é bem provável encontrarmos, neste momento,

vários deles ociosos. Alguém pode até se assustar e dizer: “Mas há pessoas na fila,

pessoas morrendo por falta de leitos”. A verdade é que não basta haver leitos, é

preciso haver leitos num hospital estruturado para fazer o atendimento a diversas

situações e enfermidades que podem afetar a nossa população. O que ocorre? Por

exemplo, Carmo da Mata possui um grande hospital, com provavelmente mais de

cinquenta leitos - grande hospital em razão do tamanho da cidade. Neste momento,

não deve haver lá mais de meia dúzia de pacientes internados. Isso também ocorre

em várias outras cidades, como Moema e Bambuí, que possui um grande hospital da

Fhemig, com uma capacidade seguramente para mais de cem leitos, no qual deve

haver poucas dezenas de internos neste momento. Enquanto isso, em Divinópolis, há

uma oferta de pouco mais de duzentos leitos do SUS contra uma demanda de mais

de quinhentos pacientes. Não é só em Divinópolis; em Carmo da Mata, há leitos

sobrando e pacientes precisando ser internados, assim como pacientes de Bambuí,

Moema, Bom Despacho, enfim, de todas as cidades daquela macrorregião. Portanto

não basta haver o leito e o hospital, é preciso um ambiente em que haja todo o

conjunto de serviços médicos e de especialidades médicas para promover-se um

atendimento adequado, a não ser naqueles casos mais simples, que às vezes são

resolvidos até no nível ambulatorial. Obviamente cada Município tem o seu serviço ou

pelo menos deve tê-lo.

O certo é que, diante dessa situação, estamos nos esforçando e temos tido uma

grande contribuição da Câmara Municipal, da Comissão de Saúde daquela Casa.

Contando com o apoio do Governador Aécio Neves, numa parceira nossa e do

Deputado Rinaldo Valério, definimos a prioridade de ampliar esses leitos. Na sexta-

feira, levaremos algumas informações preciosas para o Secretário de Estado, com o

objetivo de tomarmos decisões já num curto prazo. Não podemos mais adiar as

decisões de adquirir ou de construir hospital. Além disso, estamos trabalhando,

Deputado Rinaldo e Vereadores que aqui se encontram, numa outra frente, que é a

de custeio. Nela acompanhamos um programa que o governo federal implementará
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com o governo de Estado para unidades de pronto atendimento. É um programa para

não só implantar, mas também custear. Essa é uma luta antiga de todos nós. A

própria unidade de pronto atendimento ou o pronto-socorro que temos em Divinópolis

não atende somente o cidadão dessa cidade, mas também da região. Alguém poderá

questionar: “Isso é um absurdo, não deviam ter construído”. Ora, meu Deus, antes já

atendia também.

O Deputado Doutor Rinaldo, que é médico do pronto-socorro, deve estar sorrindo

ao se lembrar disso. Ele foi médico do Pronto-Socorro do São João de Deus, onde

atendia pessoas de São Gonçalo, de Cajuru, e de todas as cidades circunvizinhas

que não dispunham de um serviço dessa natureza, de forma ininterrupta, por 24

horas, nos finais de semana, nas diversas especialidades médicas. A própria PPI já

preceitua isso. Há uma certa pactuação para que os recursos, também do SUS, que

são insuficientes, sejam encaminhados para uma cidade-polo. Como são

insuficientes, precisam de um aporte maior de dinheiro.

Um programa será implementado neste Estado, com o qual trabalharemos para que

uma dessas unidades de pronto atendimento seja instalada em Divinópolis. Para

tanto, será necessário não só dinheiro para a implantação - algo em torno de

R$2.600.000,00 -, mas também para seu custeio: R$250.000,00, do governo federal;

R$125.000,00, do Estado; R$125.000,00, do Município. Todos esses recursos

somados nos proporcionarão um encaminhamento muito positivo para avançarmos.

Resolver 100% dos problemas é um sonho, mas avançar de forma significativa nas

questões de saúde pública em Divinópolis é possível.

É com prazer que concedo aparte ao Deputado Doutor Rinaldo, embora nos restem

apenas poucos segundos.

O Deputado Doutor Rinaldo (em aparte) - Agradeço ao Deputado Domingos Sávio o

aparte. O tempo está se esgotando, mas não poderia deixar de cumprimentar a

comitiva de Vereadores presidida pelo Presidente da Câmara Municipal de

Divinópolis, onde eu, o Deputado Domingos Sávio e o Presidente Alberto Pinto

Coelho estivemos juntos tratando da implantação da TV Câmara Municipal, que fará

parte da grade da programação da TV Assembleia. Saímos da reunião confiantes,

pois está quase tudo resolvido, falta apenas providenciar os papéis para assinatura
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do convênio. A cidade de Divinópolis, que só tem a ganhar com a TV Câmara

Municipal, está de parabéns, até porque sua Câmara Municipal é atuante e trabalha

com o intuito de mostrar a toda a sociedade o que está sendo feito, por que foram

eleitos e para que estão ali. Parabenizo todos os Vereadores da Câmara Municipal de

Divinópolis.

Cumprimento-o também pelo seu trabalho e empenho diante dessa carência séria

de leitos hospitalares pelo SUS em Divinópolis. V. Exa. disse, que na região há leitos,

e vale ressaltar que pacientes internados em hospitais de cidades vizinhas aguardam

uma transferência para Divinópolis. Há também casos de pacientes que estão nesses

hospitais para um tratamento que poderia ser até ambulatorial, com uma medicação

oral ou para tomar soro. Muitos hospitais das cidades vizinhas não estão preparados

para atender de forma ideal, com médicos especializados.

Estamos acompanhando esse trabalho e estivemos na semana passada com a Sra.

Cherie, Secretária de Saúde. Sabemos do empenho do Prefeito Vladimir, do trabalho

que realiza, tal como o meu nesta Casa. Fizemos uma audiência pública em

Divinópolis para ouvir toda aquela comunidade. Há boa vontade do nosso

Governador e do Vice-Governador, Prof. Anastasia, que vem se empenhando para

encontrar soluções. Creio que nunca teremos 100% dos problemas de leitos

hospitalares resolvidos, porque, se resolvermos 100%, no dia seguinte, novamente já

estará faltando 1% de leitos, porque a demanda é sempre maior que a oferta.

Por exemplo, no momento tenho um parente aguardando uma vaga no CTI de

Divinópolis. Infelizmente o seu caso é grave; trata-se de uma doença cardíaca

avançada. Há uma semana, ele está no pronto-socorro aguardando a vaga. Claro que

temos de esperar sua vez, mas já era para ele estar em um hospital. Com a boa

vontade do governo do Estado, do nosso Prefeito, dos nossos Vereadores e de todos

nós desta Casa, resolveremos, o mais rápido possível, esse problema. Parabéns pelo

seu trabalho e interesse pela saúde de Divinópolis. Muito obrigado.

O Deputado Domingos Sávio* - Obrigado, Deputado Doutor Rinaldo. Sr. Presidente,

concluo na linha do pensamento do Deputado Doutor Rinaldo, que disse que este é

um momento extremamente feliz. Devemos aproveitar a presença do Presidente da

Câmara, dos colegas Vereadores, dos quais eu e o Deputado Doutor Rinaldo fomos
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colegas. Este é um momento de nos unirmos: a Câmara, o Prefeito Vladimir, os

Deputados Estaduais, o Secretário Marcus Pestana, que estará nos recebendo aqui,

o Governador Aécio Neves e os colegas Deputados da região. O Deputado Antônio

Júlio aqui está com o sentimento de que uma causa como a da saúde é de todos nós.

Temos de trabalhar, porque ela é difícil de ser resolvida.

Mas, se nos unirmos, as perspectivas para resolvê-la aumentam, e muito. Quem

ganha com isso é a comunidade, e é esse o nosso propósito. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

* - Sem revisão do orador.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - Gostaríamos de registrar a nossa alegria pela presença, nas

galerias, de Vereadores da Câmara de Divinópolis, mediados e representados pelos

Deputados Doutor Rinaldo e Domingos Sávio. Quero ainda parabenizá-los pela

parceria que estabeleceram com a Escola do Legislativo, por meio do Poder

Legislativo. A presença de vocês é muito importante para essa troca de experiência,

pois este Poder é plural e pode transformar a sociedade no sentido da liberdade, da

representação do cidadão, para que o Estado seja o seu protetor. Os nossos

parabéns pela presença de vocês.

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

Antônio Júlio. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15

minutos. Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, na verdade darei

sequência ao pronunciamento do Deputado Domingos Sávio. A saúde em Minas

Gerais está mais ou menos igual à segurança pública. Os números são favoráveis,

mas a realidade é uma catástrofe. Ontem estávamos vendo, Deputado Gilberto

Abramo, o relatório apresentado pelo Arlen Santiago - na verdade, ele fez um

relatório e não nos deixou nem questionar - sobre a segurança pública. Devo

aproveitar, pois este é um momento único para fazer esses questionamentos e

perguntar aos cidadãos que nos ouvem se estão sentindo segurança em sua cidade.

Você, de Belo Horizonte, acha que a segurança em sua cidade melhorou? Os
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números apresentados pela Secretaria de Defesa Social demonstram que, em Minas

Gerais, não há problema com segurança pública. Minas Gerais não tem nenhum

problema carcerário hoje. Resolveram todos eles criando 1.900 vagas. Só nos últimos

15 dias, ocorreram pelo menos quatro assassinatos em nossas cadeias públicas e

pelo menos seis grandes rebeliões. Quando acontece isso, parece que não é em

Minas Gerais, parece ser em outro Estado. Hoje há um jogo de “marketing”, um jogo

de estatísticas, que são forjadas pela equipe de propaganda do governo do Estado.

Não consigo entender qual o objetivo disso. Estão querendo enganar a quem?

Enganar a população? Assim estão enganando a si próprios. A situação da

segurança pública em Minas Gerais é das piores possíveis. Os números

apresentados, Deputado Gilberto Abramo, são forjados. Se você for a uma delegacia

regional hoje, o Delegado, em vez de estar fazendo um trabalho investigativo para

apurar um crime que aconteceu em sua regional, está preenchendo dados

estatísticos. São dados estatísticos para saber até quem entrou na delegacia,

quantas pessoas saíram, quantos telefonemas ele atendeu ou não. Isso não resolve

nada, não interessa para a sociedade.

Além disso, o outro assunto que gostaria de abordar, Deputado Hely Tarqüínio, é a

saúde em Minas Gerais. Ou temos competência e responsabilidade para enfrentar o

problema da saúde em Minas ou a situação vai ficar pior. Estava lendo uma

reportagem feita pelo jornal “Hoje em Dia”, Deputado, que diz que, em um ano, 1.068

pessoas morreram esperando vaga num CTI. Esses são os números cadastrados,

além dos que não foram.

Pessoas que não entendem de saúde, técnicos, inventaram um tal de SUSfácil.

Deve ser fácil para eles, porque não precisam atender pessoalmente. O atendimento

é feito por meio da internet, o que é muito cômodo, até porque não se enfrenta o

problema cara a cara.

A saúde em Minas vai de mal a pior. Inventaram o tal do PSF. Se atendessem aos

objetivos do programa, tudo bem, mas hoje ele se tornou uma marca de desvio de

recursos públicos da área de saúde. Deputado Sebastião Helvécio, estão fazendo um

PSF em cima do outro. Querem construir, construir e construir, sem querer saber se o

PSF está atendendo ao seu objetivo, que é a saúde familiar. Se fizermos um
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levantamento, veremos que a maioria dos PSFs não está funcionando, mas os

prédios são novos. Fui à cidade de Icaraí de Minas, depois de Montes Claros, onde

apenas um terço de um grande hospital está funcionando. Atrás desse hospital, há

um posto de saúde e, ao lado deste, um PSF novinho estava sendo inaugurado.

Estão jogando dinheiro fora! Tínhamos três unidades para fazer a mesma coisa, que

era atender à saúde da população.

Ontem denunciaram que uma cidade de 18 mil habitantes que tem sete PSFs

receberá mais um PSF. São sete construções! Isso merece a apuração de comissão

especial, porque não se pode falar em CPI. Por que essa vontade tamanha da

Secretaria de Saúde em construir prédios? O que precisamos é colocar em

funcionamento o que já existe. Se a Secretaria de Saúde de Pará de Minas investisse

em saúde e equipamentos, não seria necessário construir nenhum prédio na região.

Parte dos problemas do Oeste de Minas seria resolvida. Poderiam aliviar Divinópolis,

Belo Horizonte e Betim, que também atende a nossa região. Mas não; querem fazer

prédios, mas você chega lá e constata que não estão funcionando. Existe um

atendente, e levam esse enrolo, sem saber onde irá parar.

Portanto essa questão da construção de PSFs precisa ser melhor analisada pela

Comissão de Saúde ou pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da

Assembleia. É preciso que haja uma explicação, Deputado Sebastião Helvécio. Não

aceito, com a minha trajetória política, jogar dinheiro público fora. Dizem que a área

de saúde não tem dinheiro, mas tem, e é muito dinheiro. O que está ocorrendo é

muito desvio, que começa nos equipamentos, nas construções, na liberação dos

medicamentos. Isso precisa ser levantado.

Há quatro anos, quando tentamos criar uma CPI para apurar o depósito de

medicamentos avaliado em R$40.000.000,00, dinheiro jogado fora, a imprensa não

deu uma linha. A CPI morreu no nascedouro. Houve pressão sobre os Deputados

para que retirassem suas assinaturas. E nada foi apurado. São R$40.000.000,00 e

não 40 mil réis. E ninguém fala nada. Agora, a Secretaria de Saúde está sendo usada

politicamente pelo Secretário Marcus Pestana - todo o mundo está vendo. Chamo a

atenção do Ministério Público. Ele está fazendo campanha para a sua eleição para

Deputado Estadual ou Federal - não sei qual cargo disputará -, usando a estrutura da
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Secretaria. Agora mesmo, foi distribuir algumas viaturas, alguns micro-ônibus, saindo

de Sete Lagoas e indo para a cidade do Deputado Sebastião Helvécio, andando

quase 800km ida e volta, para fazer charme, como se estivesse fazendo uma grande

distribuição de viaturas, ambulâncias e micro-ônibus - ele, e não o governo. Para que

levar isso lá? Para se autopromover. Não há justificativa diante do risco da viagem,

do custo. Ir até lá para depois voltar? É para passear. O mais grave é que alguns

Prefeitos que receberam esses micro-ônibus não podem utilizá-los, porque

inventaram que esses veículos têm de ter um “chip” para serem monitorados por

satélite. Olhem que coisa fantástica! Acho que estamos vivendo no mundo da lua.

Monitorar os ônibus do interior, que levam pacientes aos hospitais? Esse é o seu

objetivo. Aliás, substituem muito bem as ambulâncias. São mais humanos, porque a

maioria das cidades do interior usa as ambulâncias para transportar as pessoas que

vêm a Belo Horizonte ou vão a outras cidades fazer consulta ou tratamento, o que

não é especificamente o objetivo da ambulância. Há algo errado. Os ônibus estão lá e

não são utilizados porque não estão sendo monitorados. E não estão sendo

monitorados porque a empresa que ganhou a licitação ainda não pode funcionar.

Compra-se um equipamento que poderia e deveria ser utilizado imediatamente, mas

não será. O equipamento será utilizado daqui a quatro ou cinco meses; enquanto

isso, o povo vai passando dificuldade pela falta do atendimento, e o que poderia

atendê-lo está debaixo dos seus olhos. São essas coisas, Presidente, que

precisamos começar a olhar. A Secretaria de Saúde hoje é um instrumento político.

Sempre foi. Secretário de Saúde não precisa gastar muito mais do que gasta em suas

ações políticas porque a própria Secretaria já dá uma visibilidade boa para o

Secretário. Não precisa ter essa ganância excessiva de ser maior que o governo, de

gastar mais que o governo para promoção pessoal. É isso que está acontecendo com

a nossa Secretaria de Saúde. Se você fizer uma reivindicação ao Secretário de

Saúde, não conseguirá, mas, se um Prefeito fizer o compromisso de apoiar o

Secretário, conseguirá o que quiser e mais alguma coisa.

O Deputado Gilberto Abramo (em aparte) - O que me chama a atenção, Deputado

Antônio Júlio, é a maneira como o dinheiro está sendo gasto. Enquanto se pretende

gastar de forma incorreta, como V. Exa. mesmo apontou, por meio de monitoramento,
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Minas Gerais tem um déficit de aproximadamente 800 leitos. Quer dizer, esse

dinheiro não poderia ser investido na construção, no reparo, na manutenção de

leitos? Poderia, mas não está sendo. Existe um agravante: V. Exa. comentou a

respeito dos micro-ônibus saindo de Sete Lagoas para Juiz de Fora. Quem custeou

os motoristas? Quem bancou o combustível? Foi o poder público? Se foi o poder

público, está usufruindo de um benefício que não lhe cabe. Está usufruindo de um

dinheiro público, e isso é crime, tem de ser bem analisado, e tem de haver

explicações.

Outro ponto comentado por V. Exa. se refere ao documento solicitando explicações

do Secretário. Na comissão, queriam designar um relator para dar um parecer ao

requerimento. Por que essa blindagem? Por que essa falta de transparência? A

Assembleia zela pela transparência, a população cobra, e ela quer mantê-la. Mas

somente os Deputados têm a obrigação de mostrar seus gastos, de mostrar à

população o que fazem ou deixam de fazer? E o Secretário não tem essa obrigação

com a população? Ele não administra o dinheiro público? Por que esse

monitoramento? Por que essa falta de leito? É uma questão nacional. Então tudo do

que queremos tratar será uma questão nacional? Se houver uma melhora nacional,

poderemos melhorar o sistema de saúde em Minas Gerais, investir de uma maneira

correta? São questões levantadas que não têm explicações. Certamente vamos

protocolar um requerimento convidando o Secretário de Saúde para dar explicações.

Será um requerimento formulado não apenas pelo Deputado Antônio Júlio, mas pela

Bancada do PMDB, que quer uma explicação do dinheiro da saúde que não está

sendo investido de maneira correta.

O Deputado Antônio Júlio* - Obrigado, Deputado Gilberto Abramo.

Para encerrar, Sr. Presidente, é preciso dizer que é muito grave essa questão da

saúde em Minas Gerais, pois uma secretaria importante do nosso sistema está sendo

usada para fazer politicagem. O Secretário, sendo bom, já faz uma boa política para

ele, inclusive em relação a votos, se é esse o interesse dele. Mas não se pode fazer

politicagem, jogar dinheiro fora, gastar dinheiro desnecessariamente. Isso precisa ser

revisto. Estão morrendo muitas pessoas à espera de atendimento, de CTI, no nosso

Estado de Minas Gerais. Os dados dizem que, no ano passado, mil e tantas pessoas
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morreram. O segmento fica num jogo de empurra-empurra e não se sabe quem irá

atender o paciente. No interior dizem que não há vagas e mandam os pacientes para

Belo Horizonte. Recorrem, então, ao banco de leitos - não sei se esse é o nome

correto, porque tenho muita antipatia desse sistema que foi criado. Não têm, então, a

responsabilidade sobre essa questão.

Gosto muito de dar exemplos práticos. Em Pará de Minas, há seis meses, um

rapaz, funcionário da Prefeitura, Motorista, passou mal e foi levado para o hospital.

Puseram-no na Central de Leitos. Arrumaram-lhe uma vaga em Bom Despacho, que

tem uma estrutura muito menor que Pará de Minas. Então, Sr. Presidente, o rapaz

chegou a Bom Despacho sentindo-se mal, tentaram transferi-lo para Belo Horizonte,

mas ele morreu a 40km dessa cidade. Isso ocorreu em menos de 24 horas. Essa

situação tem-se repetido diariamente. Só que o povo se acomodou, não reclama

mais. Quando reclama, não há repercussão, pois o governo se blindou das

reclamações e da imprensa. Ninguém pode falar nada nem reclamar. Então, penso

que a Assembleia tem de ter a responsabilidade de trazer essa discussão para esta

Casa. É preciso chamar as pessoas que sofreram com essa falta de atendimento na

área da saúde em Minas Gerais. Só há atendimento quando se apela para a Justiça,

e o Juiz determina o atendimento. Se isso ocorre, há vagas. Portanto, não se trata de

falta de vagas, pois, quando há uma decisão judicial, conseguem a vaga. O que há é

muita má vontade, muitas pessoas sem compromisso com a saúde, com o nosso

povo, atuando nessa área. Isso precisa ser revisto e levantado, Sr. Presidente.

Esperamos que esta Casa tenha a competência e a responsabilidade de exigir da

Secretaria de Saúde que explique por que os ônibus distribuídos para politicagem do

Sr. Marcus Pestana em Juiz de Fora, que rodaram até 800km, não podem ser

utilizados. Eles estão sendo monitorados por quem? Qual foi a empresa que ganhou

esse monitoramento? Quais são os objetivos disso? Espero que o nosso Presidente,

Deputado Alberto Pinto Coelho, tome as providências. Na Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, não nos deram nenhum espaço. Teremos de tentar outro

caminho. Se não conseguirmos, infelizmente, Deputado Sebastião Helvécio,

procurarei outros meios. Está passando dos limites esse impedimento de nós,

Deputados, exercermos o nosso papel constitucional de fiscalização.
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O Deputado Gilberto Abramo (em aparte) - A minha preocupação é que esse

monitoramento venha se estender às ambulâncias. Até agora não se levantou essa

questão, mas seria um bom negócio para eles. Isso não está descartado.

Precisamos, pois, ficar atentos.

O Deputado Antônio Júlio* - Realmente, seria um bom negócio para eles. 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, desconvocando a extraordinária de

logo mais, às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a especial

de amanhã, dia 18, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a

ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem

do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA E DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E

AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 26/11/2008

Às 10h17min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Lúcia

Mendonça e os Deputados Deiró Marra e Carlin Moura, membros da Comissão de

Educação, Ciência, Tecnologia e Informática; e o Deputado Padre João, membro da

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial. Estão presentes, também, a

Deputada Elisa Costa e o Deputado Carlos Pimenta. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Deiró Marra , declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e dar

encaminhamentos ao financiamento das Escolas Família Agrícola do Estado de

Minas Gerais. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as Sras.

Naíla Marcela Nery Ferrari, Diretora Central de Coordenação da Ação
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Governamental, representando a Sra. Renata Pires Paes de Vilhena, Secretária de

Estado de Planejamento e Gestão; Faustina Lopes da Silva, Presidente da

Associação Mineira de Escolas Família Agrícola - Amefa -; e Evina Teixeira da Cruz,

Conselheira Executiva da União Nacional de Escolas Família Agrícola do Brasil -

Unefab; e os Srs. Gilberto José Resende dos Santos, Subsecretário do Sistema

Educacional, representando a Sra. Vanessa Guimarães, Secretária de Estado da

Educação; Idalino Firmino dos Santos, Secretário Executivo da Associação Mineira

de Escolas Família Agrícola do Estado de Minas Gerais - Amefa.; Gilmar de Souza

Oliveira, ex-aluno de Escola Família Agrícola; e Márcio José Furtado de Oliveira,

monitor de uma Escola Família Agrícola, que são convidados a tomar assento à

mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Padre João, autor do

requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião conjunta conforme edital de convocação a ser

publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2009.

Gláucia Brandão, Presidente - Padre João.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/5/2009

Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Lúcia

Mendonça e os Deputados André Quintão e Fábio Avelar, 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

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
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apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovada a Proposta de Ação

Legislativa nº 587/2008 (relator: Deputado André Quintão) na forma de requerimento.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2009.

Carlin Moura, Presidente.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 3/6/2009

Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Rosângela Reis

e Cecília Ferramenta e o Deputado Elmiro Nascimento, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Rosêngela Reis,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada

Cecília Ferramenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 1.823/2007, 2.953/2008, 3.268, 3.293 e 3.294/2009 em

turno único (Deputado Walter Tosta); 3.279, 3.262, 3.298 e 3.299/2009 em turno

único (Deputada Cecília Ferramenta); 3.136/2009 em 1º turno, 3.286, 3.265, 3.301 e

3.309/2009, em turno único (Deputado Ivair Nogueira); 3.259, 3.273, 3.314 e

3.324/2009 em turno único (Deputado Elmiro Nascimento); 3.269 e 3.312/2009 em 1º

turno (Deputada Rosângela Reis). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela

aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.142/2009 (relator: Deputado Elmiro

Nascimento, 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 3.044 e 3.240/2009 (relator: Deputado
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Walter Tosta), que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação,

cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 3.812, 3.906, 3.920,

3.932 e 3.933/2009. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são

aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.118, 3.120,

3.124 e 3.140/2009. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 17 de junho de 2009.

Rosângela Reis, Presidente - Cecília Ferramenta - Elmiro Nascimento - Lafayette

de Andrada.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/6/2009

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta e Doutor Rinaldo, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos Pimenta, dispensa a

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

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

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e a votar proposições da Comissão

e comunica o recebimento da seguinte correspondência: carta dos membros da

Comissão Organizadora do I Fórum de Ingestão de Produtos Cáusticos, Sras.

Marislaine Lumena de Mendonça e Roberta Nogueira de Sá e do Sr. Paulo F. S.

Bittencourt, encaminhando cópia do relatório do Fórum, realizado em Belo Horizonte,

em que solicitam a elaboração de projetos de lei que visem à proteção das pessoas

contra acidentes de ingestão de cáusticos. O Presidente acusa o recebimento das

seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos

de Lei nº 3.009/2009 em turno único (Deputado Fahim Sawan); 3.132/2009 em 1º

turno (Deputado Carlos Pimenta); 3.271/2009 em turno único (Deputado Ruy Muniz);

e 3.280/2009 em turno único (Deputado Doutor Rinaldo). Passa-se à 1ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado
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o parecer pela rejeição do Projeto de Lei nº 3.093/2009 em turno único (relator:

Deputado Carlos Pimenta, em virtude de redistribuição); no 2º turno, pela aprovação

na forma do vencido em 1º turno, com as Emendas nº 1, 2 e 3, do Projeto de Lei nº

742/2007; e, no 1º turno, pela aprovação na forma do Substitutivo nº 1 do Projeto de

Lei nº 3.004/2009 (relator: Deputado Carlos Pimenta). O projeto de Lei nº 2.935/2008

no 1º turno (relator: Deputado Doutor Rinaldo) é convertido em diligência à Secretaria

de Estado da Saúde. 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 3.637, 3.654 a 3.659, 3.663 a 3.692 e 3.848/2009, da

Comissão de Participação Popular; 3.701/2009, 3.797 a 3.800/2009, do Deputado

Weliton Prado; 3.715/2009, da Comissão de Direitos Humanos; 3.747/2009, do

Deputado Fahim Sawan; 3.754/2009, da Deputada Ana Maria Resende; 3.767/2009,

do Deputado Célio Moreira; 3.801/2009, dos Deputados Weliton Prado e Durval

Ângelo; e 3.807/2009, 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 João Leite em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública com a finalidade de debater a crise na pediatria nos hospitais do

Estado; Adelmo Carneiro Leão em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública para debater a violência no trânsito; e Carlos Pimenta em que solicita seja

promovida, em conjunto com a Comissão de Trabalho, da Previdência e da Ação

Social, um ato público em forma de vigília, em apoio aos aposentados de Minas

Gerais e do Brasil. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 17 de junho de 2009.

Carlos Pimenta, Presidente - Doutor Rinaldo - Luiz Humberto Carneiro.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/6/2009

Às 15h44min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e
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os Deputados Getúlio Neiva e Carlos Gomes (substituindo o Deputado Paulo Guedes,

por indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Getúlio Neiva,

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

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

reunião se destina a discutir a cultura popular do Vale do Jequitinhonha, seu

desenvolvimento e potencialidade e o Festival de Cultura Popular do Vale do

Jequitinhonha - Festivale - como desenvolvimento cultural na região e acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 3.325 (Deputado Vanderlei Jangrossi), 3.329 (Deputado

Paulo Guedes) e 3.334/2009 (Deputado Getúlio Neiva), em turno único. A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. José Fernando Aparecido de

Oliveira, Deputado Federal e Presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da

Cultura; Maria das Dores Pimentel Nogueira, Superintendente de Interiorização da

Secretaria de Estado de Cultura, representando Paulo Eduardo Rocha Brant,

Secretário de Estado de Cultura; Evelyn Maria de Almeida, Gerente de Patrimônio

Imaterial da Diretoria de Proteção e Memória do Instituto Estadual do Patrimônio

Histórico e Artístico de Minas Gerais - Iepha-MG -, representando Carlos Roberto

Noronha, Presidente do Iepha-MG -; Vilmar Oliveira, Diretor Executivo do Valemais -

Instituto Sociocultural do Jequitinhonha; Ângela Gomes Freire, Diretora Executiva da

Federação das Entidades Culturais e Artísticas do Vale do Jequitinhonha; Tadeu

Martins Soares, Criador do Festival da Cultura Popular do Vale do Jequitinhonha -

Festivale -; Saulo Pinto Muniz, criador e produtor cultural; José Augusto Francisco

Pereira, Presidente da Associação dos Grupos Teatrais do Vale do Jequitinhonha; e

Dayanne Timóteo, Consultora da Secretaria de Cidadania Cultural do Ministério da

Cultura, 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. Cumprida a finalidade da reunião, a
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Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2009.

Gláucia Brandão, Presidente - Juninho Araújo.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

9/6/2009

Às 14 horas, comparecem à Loja Maçônica de São Francisco do Glória os

Deputados Durval Ângelo, Sebastião Costa (substituindo o Deputado Antônio Genaro,

por indicação da Liderança do BPS) e Braulio Braz (por indicação da Liderança do

BSD), 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 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 debater, em

audiência pública, supostas ameaças de morte a Vereadores do Município de São

Francisco do Glória e comunica o recebimento da seguinte correspondência,

publicada no “Diário do Legislativo” nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios

dos Srs. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, e

do Sr. Helton Freitas, Diretor-Presidente da Unimed-BH (28/5/2009); Márcio Lacerda,

Prefeito Municipal de Belo Horizonte (4/6/2009); Desembargador Gercino José da

Silva, Ouvidor Agrário Nacional e Presidente da Comissão Nacional de Combate à

Violência no Campo, confirmando sua participação na audiência pública desta

Comissão a ser realizada em 17/6/2009, em Rio Pardo de Minas; Murilo Andrade de

Oliveira, Superintendente da Secretaria de Estado de Defesa Social, informando que,

dos 42 presos de Buritis que estão recolhidos na Penitenciária Agostinho de Oliveira

Júnior, em Unaí-MG, 30 retornarão para a Cadeia Pública de Buritis no dia 2/6/2009 e

que 12 cumprirão suas penas na Penitenciária Agostinho de Oliveira Júnior, em Unaí;

Leonardo Gonçalves da Silva, presidiário da Penitenciária de Agostinho de Oliveira

Júnior, informando que enviou à Superintendência de Segurança e Movimentações



____________________________________________________________________________
823

Penitenciárias pedido de transferência para a Penitenciária de Montes Claros e, por

ainda não ter obtido resposta, solicitando a intervenção desta Casa. A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Luciano Dias Pais Netto, Prefeito

de São Francisco do Glória; Rôney Martins Loiola, Advogado, representando o Sr.

Inácio Donizete Ricardo, Presidente da Câmara Municipal de São Francisco do

Glória; Guilherme Luiz Matta, Vereador do Município de São Francisco do Glória;

Reinaldo José Magalhães, Advogado, representando a Sra. Elizabeth Helena Souza

e Silva, Viúva do ex-Prefeito de São Francisco do Glória; Sebastião Fava, Presidente

do PT e Advogado; Jorge Alexandre Maximiano, Delegado de Polícia da Comarca de

Carangola; Pedro Gonçalves Pereira Jahara, Delegado de Polícia da Comarca de

Carangola; Nelson Fialho, Delegado Regional de Caratinga; Sérgio Alves Pereira,

Promotor de Justiça da Comarca de Piúma, representando o Sr. Fernando Zardine

Antônio, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo; Marcos Silva,

Detetive do Município de Muriaé; Roberto Gomes, Advogado; e Guilherme Coelho

Colen, Advogado, representando o Sr. Altomirando Viegas de Carvalho, que são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência, na qualidade de autor do

requerimento que deu origem ao debate, faz suas considerações iniciais. Logo após,

passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos dos Deputados Durval Ângelo (19) em que solicita sejam

encaminhados ao Juiz Eduardo Henrique de Oliveira, ao Promotor da Comarca de

Itabira e ao Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos - CAO-DH - cópia das

notas taquigráficas da 11ª Reunião Extraordinária desta Comissão, DVD contendo

imagens do Bairro Carlos Drummond de Andrade, localizado em Itabira, e pedido de

providências sobre a situação habitacional desse Município; sejam encaminhados à

Ministra Dilma Rousseff cópia das notas taquigráficas da 11ª Reunião Extraordinária

desta Comissão, DVD contendo imagens do Bairro Carlos Drummond de Andrade e

pedido de providências para criação de um programa emergencial nos moldes do
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programa Minha Casa Minha Vida, para atendimento das famílias desse bairro, que

estão na iminência de serem despejadas; sejam encaminhados à Corregedoria da

Polícia Militar cópia das notas taquigráficas da 11ª Reunião Extraordinária desta

Comissão, DVD contendo imagens do Bairro Carlos Drummond de Andrade e pedido

de providências para apurar denúncias de constrangimento, por parte da Vale do Rio

Doce, aos moradores desse bairro solicitando, ainda, sejam ouvidos, na apuração, o

advogado Carlos Francisco Benório Gueiros e o Juiz de Direito Eduardo Henrique de

Oliveira; sejam encaminhados ao Sr. Rômulo Martins de Freitas, Superintendente da

Regional Centro de Minas da Caixa Econômica Federal, cópia das notas taquigráficas

da 11ª Reunião Extraordinária desta Comissão, DVD contendo imagens do Bairro

Carlos Drummond de Andrade e pedido de providências para incluir as famílias desse

bairro no programa Minha Casa Minha Vida; sejam encaminhados ao Prefeito

Municipal de Itabira cópia das notas taquigráficas da 11ª Reunião Extraordinária

desta Comissão, DVD contendo imagens do Bairro Carlos Drummond de Andrade e

pedido de providências para incluir as famílias desse bairro no programa Minha Casa

Minha Vida; seja encaminhado ao Prefeito Municipal de Itabira pedido de

providências para levantar junto à Fazenda Municipal os débitos de IPTU porventura

existentes, até o ano de 2001, relativamente à área onde estão residindo as famílias

do Bairro Carlos Drummond de Andrade, que se encontram em litígio judicial com os

herdeiros do Sr. José Machado Rosa; seja realizada reunião para, em audiência

pública, no Bairro Carlos Drummond de Andrade, em Itabira, discutir a situação

habitacional das famílias que estão residindo nesse local e que se encontram em

litígio judicial com os herdeiros do Sr. José Machado Rosa; seja encaminhado ao

Desembargador Dorival Guimarães Pereira, do Tribunal de Justiça do Estado de

Minas Gerais, manifestação de aplauso pelos relevantes serviços prestados aos

jurisdicionados de nosso Estado; seja realizada visita desta Comissão à Penitenciária

Nelson Hungria; sejam encaminhados ao Ministro da Justiça cópia das notas

taquigráficas desta reunião e pedido de providências para que seja designada uma

equipe da Polícia Federal no intuito de colaborar na apuração do homicídio do

Prefeito Municipal de São Francisco do Glória, Gilberto Souza e Silva, assassinado

em 13/1/2008 no balneário de Piúma, no Estado do Espírito Santo; sejam
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encaminhados ao Conselho Nacional de Justiça cópia das notas taquigráficas desta

reunião e pedido de providências para apurar a conduta do Juiz da Comarca de

Piúma e a morosidade do feito que apura o homicídio do Prefeito Municipal de São

Francisco do Glória, Gilberto Souza e Silva; sejam encaminhados ao Presidente do

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo cópia das notas taquigráficas desta

reunião e pedido de providências para que seja designado um Juiz de Direito para,

em virtude da morosidade do processo, cooperar no feito que apura o homicídio do

Prefeito Municipal de São Francisco do Glória, Gilberto Souza e Silva; sejam

encaminhados ao Procurador-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo cópia das

notas taquigráficas desta reunião e pedido de providências para que seja designado

um Promotor de Justiça para, em virtude da morosidade do processo, cooperar no

feito que apura o homicídio do Prefeito Municipal de São Francisco do Gloria, Gilberto

Souza e Silva; sejam encaminhados à Corregedoria da Polícia Civil e à Ouvidoria de

Polícia cópia das notas taquigráficas da 12ª Reunião Extraordinária desta Comissão e

pedido de providências para apurar denúncias de coação de testemunhas; sejam

encaminhados ao Sr. Emerson Henrique do Prado Martins, Promotor de Justiça da

Comarca de Raul Soares, cópia das notas taquigráficas da 12ª Reunião

Extraordinária e pedido de providências para apurar novas denúncias envolvendo o

Agente de Polícia Edeilson Carlos Araújo; seja encaminhado ao Secretário de Defesa

Social pedido de providências para a reforma da delegacia de polícia do Município de

Raul Soares, tendo em vista as péssimas condições em que se encontra a edificação,

o que causa problemas para a população e para os servidores que ali trabalham; seja

encaminhado ao Delegado de Polícia do Município de Raul Soares pedido de

providências para que seja realizado um levantamento das ocorrências de tráfico de

drogas em que o Agente de Polícia Edeilson Carlos Araújo tenha atuado nos últimos

seis anos, solicitando, ainda, sejam enviadas cópias dessas ocorrências a esta

Comissão; seja encaminhado ao Corregedor da Polícia pedido de informações sobre

o conteúdo da ficha funcional do Agente de Polícia Edeilson Carlos Araújo, uma vez

que constam no Siscon processos em tramitação relativos a crimes de tortura e

abuso de autoridade em que o referido Agente figura como réu; Sebastião Costa (4)

em que solicita sejam encaminhados ao Chefe de Polícia do Estado do Espírito Santo
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e ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo DVD contendo imagens da

reunião realizada por esta Comissão no dia 19/11/2008, no Município de São

Francisco do Glória, e pedido de providências para avaliar as imagens nele contidas

que relatam a morte do ex-Prefeito desse Município, Gilberto Souza e Silva; sejam

encaminhados à Secretaria de Estado de Defesa Social e ao Chefe de Polícia do

Estado de Minas Gerais DVD contendo imagens da reunião realizada por esta

Comissão no dia 19/11/2008, no Município de São Francisco do Glória, e pedido de

providências para que avaliem as imagens nele contidas, que relatam o homicídio do

ex-Prefeito daquele Município, Gilberto Souza e Silva, solicitando, ainda, seja

encaminhada cópia do inquérito do referido homicídio; seja encaminhado à Secretaria

de Estado de Defesa Social e ao Chefe de Polícia do Estado de Minas Gerais pedido

de providências para apurar a autoria do assassinado do Sr. Fábio Ferreira Pedrosa,

ocorrido em São Francisco do Glória em 19/3/2001. Cumprida a finalidade da reunião,

a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.

Vanderlei Miranda, Presidente - Carlos Gomes - Braulio Braz.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/6/2009

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria Resende

e os Deputados Braulio Braz e Ronaldo Magalhães, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Braulio Braz, declara

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

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

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

reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 2.177, 2.310, 2.354, 2.561, 2.577, 2.592, 2.973/2008,

3.027, 3.088, 3.127, 3.137, 3.139, 3.143, 3.144, 3.146, 3.152, 3.153, 3.155, 3.159,

3.164 e 3.165/2009 (Deputada Ana Maria Resende); 3.166, 3.170, 3.171, 3.172,
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3.174, 3.184, 3.185, 3.189, 3.190, 3.205, 3.212, 3.214, 3.219, 3.224, 3.225, 3.231,

3.233, 3.235, 3.245 e 3.276/2009 (Deputado Ronaldo Magalhães). Passa-se à 1ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei nºs 2.177, 2.354, 2.561, 2.577 e 2.592/2008 (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 2.310, 2.973/2008, 3.027, 3.088, 3.127, 3.137, 3.139,

3.143, 3.144, 3.146, 3.152, 3.153, 3.155, 3.159, 3.164 e 3.165/2009 (relatora:

Deputada Ana Maria Resende); 3.166, 3.170, 3.171, 3.172, 3.174, 3.184, 3.185,

3.189, 3.190, 3.205, 3.212, 3.214, 3.219, 3.224, 3.225, 3.231, 3.233, 3.235, 3.245 e

3.276/2009 (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, 17 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano - Ademir Lucas - Ronaldo Magalhães -

Ana Maria Resende.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/6/2009

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio Moreira,

Tiago Ulisses, Elmiro Nascimento e Ronaldo Magalhães, membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Gil Pereira. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Tiago Ulisses, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Célio Moreira, dispensa a leitura

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

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

matéria constante na pauta e a apreciar proposições da Comissão. Passa-se à 2ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
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proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 3.840, 3.841, 3.862 e

3.912/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão, momento em que é registrada a

presença do Deputado Rêmolo Aloise, que assume suas funções. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Gil

Pereira em que solicita seja realizada audiência pública no Município de Pirapora,

com a finalidade de discutir os problemas e soluções para a exploração das jazidas

de gás natural no Norte e no Nordeste do Estado; e Padre João em que pleiteia seja

solicitado ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

uma avaliação sistêmica integrada de todos os projetos de usinas hidrelétricas e de

pequenas centrais hidrelétricas - PCHs - no âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio

Santo Antônio. Durante o encaminhamento de votação do requerimento do Deputado

Tiago Ulisses, em que solicita informações à Empresa Energiza, fornecedora de

energia à população de Manhumirim, acerca do precário atendimento ao consumidor,

o Deputado Rêmolo Aloise faz alguns questionamentos, ficando a matéria, por

sugestão dos membros presentes, para ser apreciada na próxima 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, 17 de junho de 2009.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Gustavo Valadares - Wander Borges - Ronaldo

Magalhães.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 10/6/2009

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília Ferramenta

e os Deputados Wander Borges e Carlos Gomes (substituindo o Deputado Paulo

Guedes, por indicação da Liderança da Bancada do PT), membros da supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Tiago Ulisses e Carlin Moura.

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 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 audiência pública com a finalidade de debater a regulamentação

da Lei Federal nº 11.888, de 24/12/2008, que assegura às famílias de baixa renda

assistência gratuita para projetos e construção de moradia, e comunica o recebimento

de ofícios dos Srs. Fabrício Torres Sampaio, Subsecretário de Transportes, e Cláudio

Gomes dos Santos, Superintendente Comercial da Companhia de Saneamento de

Minas Gerais - Copasa-MG -, publicados no “Diário do Legislativo” de 4/6/2009.

Registra-se, neste momento, a presença do Deputado Paulo Guedes. A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir o Sr. Eduardo Fajardo Soares, Presidente

do Sindicato dos Arquitetos de Minas Gerais, representando o Sr. Ângelo Marcos

Vieira de Arruda, Presidente da Federação Nacional dos Arquitetos - FNA -; a Sra.

Cláudia Teresa Pereira Pires, Presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil - IAB-

MG -; os Srs. Gilson de Carvalho Queiroz Filho, Presidente do Conselho Regional de

Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG -; Marcos Antônio

Landa de Souza, Coordenador do Movimento Nacional de Luta pela Moradia e

Conselheiro do Ministério das Cidades; Kleyferson Porto de Araújo, Gerente de

Relacionamento Institucional da Caixa Econômica Federal - CEF -, representando a

Sra. Maria Teresa Peres de Souza, Gerente Nacional de Assistência Técnica da CEF;

e a Sra. Antônia de Pádua, Presidente da União Estadual por Moradia Popular, 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 das 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 3.497, 3.953 a

3.959, 3.970 e 3.972 a 3.979/2009. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
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próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2009.

Cecília Ferramenta, Presidente - Ademir Lucas - Sebastião Helvécio - Wander

Borges.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 10/6/2009

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 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 Jayro Lessa, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata

da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão

presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e

comunica o recebimento de correspondência publicada no “Diário do Legislativo” na

data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Eduardo Carone Costa,

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (4/6/2009); Antônio Corrêa Neto,

Diretor Financeiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Leonardo

Maurício Colombini Lima, Secretário Adjunto da Fazenda; Nilson Limone, Diretor de

Gestão Interna Substituto da Secretaria Executiva do Ministério da Cultura; Hipérides

Ateniense, Secretário Executivo do Comitê de Acompanhamento e Análise de

Propostas de Parcerias Referenciadas na Lei 12.276, da Secretaria de

Desenvolvimento Econômico (5/6/2009). O Presidente acusa o recebimento das

seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos

de Lei nºs 2.966/2009 (Deputado Inácio Franco) e 3.187/2009 (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. O Projeto de Lei nº 2.936/2008 é retirado de pauta

atendendo-se a requerimento do Deputado Lafayette de Andrada aprovado pela

Comissão. O Deputado Antônio Júlio retira-se da reunião. Após discussão e votação

é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.557/2008,



____________________________________________________________________________
831

na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Inácio Franco). Registra-se a

presença do Deputado Zé Maia, que assume a direção dos trabalhos. A seguir são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos

Projetos de Lei nºs 2.966/2009 (relator: Deputado Inácio Franco) e 3.316/2009

(relator: Deputado Jayro Lessa). Na fase de discussão do parecer do relator,

Deputado Lafayette de Andrada, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº

3.187/2009 com a Emenda nº 3 e pela rejeição das Emendas nºs 1 e 2, da Comissão

de Constituição e Justiça, e da Subemenda nº 1 à Emenda nº 1, da Comissão de

Administração Pública, no 1º turno, o Presidente defere o pedido de vista do

Deputado Adelmo Carneiro Leão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a

votação, é aprovado requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão em que

solicita seja realizada reunião para obter do Tribunal de Contas do Estado

esclarecimentos sobre a metodologia utilizada para análise das contas dos entes

públicos estaduais e municipais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

próxima reunião ordinária e para a reunião extraordinária do dia 17/6/2009, às 10

horas, com edital a ser publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2009.

Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Júlio - Inácio

Franco - Juarez Távora.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

16/6/2009

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Lafayette de Andrada, Neider Moreira, Padre João e Jayro Lessa (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 Padre João, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
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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. O Presidente

determina a distribuição, solicitada pelo relator, Deputado Lafayette de Andrada, de

avulsos do parecer sobre emendas e substitutivos apresentados em Plenário ao

Projeto de Lei nº 3.186/2009, o qual conclui por sua aprovação na forma do

Substitutivo nº 8, que apresenta, e pela rejeição das Emendas nºs 13 a 33, 35 a 42 e

44 a 55 e dos Substitutivos nºs 4, 5, 6 e 7. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Fábio Avelar - Elmiro Nascimento - Domingos Sávio -

Lafayette de Andrada.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO

A Presidência designou, na 50ª Reunião Ordinária, os membros da Comissão

Especial para Emitir Parecer Sobre a Escolha de Conselheiro do Tribunal de Contas

do Estado. Pelo BSD: efetivo - Deputado Carlos Mosconi; suplente - Deputado Zé

Maia; pelo BPS: efetivo - Deputado Wander Borges; suplente - Deputado Inácio

Franco; pelo PT: efetivo - Deputado Padre João; suplente - Deputado Adelmo

Carneiro Leão; pelo PMDB: efetivo - Deputado Adalclever Lopes; suplente - Deputado

Gilberto Abramo; pelo DEM: efetivo - Deputado Elmiro Nascimento; suplente -

Deputado Jayro Lessa. (- Designo. Às Comissões.)

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 551/2007

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, a proposição em tela, decorrente do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.636/2006, tem por objetivo declarar de

utilidade pública o Aeroclube de Varginha, com sede nesse Município.
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A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/3/2007 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.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 551/2007 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Aeroclube de Varginha.

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

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

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. 3º que os seus

dirigentes não serão remunerados; e no inciso III do art. 81 (ver alteração estatutária

datada de 15/2/2007) que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente

será destinado a entidade congênere, de conformidade com o disposto no art. 61 do

Código Civil.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 551/2007.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Chico Uejo - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.178/2009

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria da Deputada Maria Lúcia Mendonça, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo instituir a Semana Estadual de Prevenção ao Câncer de Próstata.

A proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, da qual
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recebeu parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do

Substitutivo nº 1. Vem, agora, a esta Comissão para receber parecer quanto ao

mérito, nos termos dos arts. 188, 102, XI, “a”, e 190, 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 que se

inicia no 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 enfermidade.

O câncer é um conjunto de mais de 100 doenças e, embora o diagnóstico e

tratamento tenham características específicas para cada caso, os cuidados com a

prevenção e as orientações gerais para os pacientes e familiares são comuns.

Foi, portanto, considerando esse aspecto que a Comissão de Constituição e Justiça

apresentou o Substitutivo nº 1, com a finalidade de alterar a ementa e assim instituir a

Semana de Prevenção do Câncer. Ademais, altera a data da realização do evento,

que passa a ser a última semana de novembro, para coincidir com o Dia Nacional de

Combate ao Câncer, possibilitando a soma de esforços estadual e federal para

informar a população sobre o tema, e retira do texto impropriedades como a inserção

da data no calendário oficial do Estado, a referência à dotação orçamentária e a

autorização para o Poder Executivo celebrar convênios ou parcerias.

Com relação à análise do mérito, é importante reafirmar que o câncer é uma

patologia com localizações e aspectos clínico-patológicos múltiplos e não apresenta

sintomas ou sinais, podendo, entretanto, ser detectado em vários estágios de sua

evolução. Portanto, é adequado o desenvolvimento de ações conjuntas na prevenção

e detecção da enfermidade de forma geral.

Com relação à prevenção, é preciso lembrar que as primeiras manifestações de

uma doença podem surgir após muitos anos de exposição única a um fator de risco,

como a radiações ionizantes, ou contínua, como ao sol e ao tabagismo. Os fatores de

risco podem ainda ser herdados ou encontrados no ambiente físico ou em hábitos e

costumes próprios de um determinado ambiente social e cultural.

Segundo informações do Instituto Nacional de Câncer – Inca –, encontradas no
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“site” www.inca.gov.br, 80% dos casos de câncer estão relacionados ao meio

ambiente, no qual encontramos um grande número de fatores de risco. As mudanças

nele provocadas pelo próprio homem, assim como os hábitos e estilo de vida

adotados pelas pessoas, podem determinar diferentes tipos de câncer. Com relação

aos fatores hereditários, familiares e étnicos, são raros os casos de cânceres que se

devem exclusivamente a essas variáveis, apesar de o fator genético exercer um

importante papel nessa enfermidade.

Sendo, portanto, possível a prevenção do câncer, é necessária a conscientização

da população a respeito dos cuidados fundamentais necessários para evitar seu

aparecimento e para a importância de detectá-lo em sua fase inicial.

Atitudes como parar de fumar, ter uma dieta baseada em frutas, legumes, verduras,

cereais e gordura vegetal, praticar exercícios e evitar exposição prolongada ao sol

são fundamentais para a preservação da boa saúde. Além disso, consultas regulares

a médicos e dentistas, com a realização dos exames preventivos, facilitam a detecção

de tumores em sua fase inicial, possibilitando sua eliminação.

Essas informações básicas devem ser passadas nos eventos previstos para a

Semana de Prevenção do Câncer, o que poderá contribuir para a conscientização da

população e a consequente diminuição do número de casos ou possibilidade de

melhores resultados nos tratamentos.

Diante dessas considerações, a pretensão do projeto de lei em análise é meritória e

deve ser acolhida por esta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.178/2009, em

turno único, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2009.

Carlos Pimenta, Presidente e relator - Doutor Rinaldo - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.259/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em epígrafe tem por
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objetivo instituir o Dia Mineiro do Leoísmo.

A proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, da qual

recebeu parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº

1, da referida Comissão. Vem, agora, a matéria a esta Comissão para receber

parecer quanto ao mérito, nos termos dos arts. 188, 102, XIV, e 190 do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.259/2009 tem por escopo instituir o Dia Mineiro do Leoísmo, a

ser celebrado no dia 1º de dezembro.

O leoísmo é o movimento gerado pelos integrantes dos Leo Clubes, que reúnem

jovens interessados por atividades realizadas em benefício de suas comunidades e

que estão organizados sob o amparo de um Lions Clube e sob a égide do Lions

Internacional. O movimento surgiu da preocupação com a educação e o acolhimento

da juventude, direcionando o dinamismo, a persistência e a garra característicos

dessa fase da vida para o desenvolvimento de trabalhos comunitários

desinteressados.

Assim sendo, o Leo Clube tem como propósito oferecer à juventude

oportunidades para sua contribuição individual e coletiva com as sociedades local,

nacional e internacional; estimular o seu desenvolvimento responsável; promover a

compreensão das relação internacionais, a adoção de princípios éticos e a união de

seus associados por laços de amizade, companheirismo e compreensão mútua; e

desenvolver nos associados qualidades de liderança.

O leoísmo é um movimento que congrega e ampara o jovem, estimulando seu

crescimento como pessoa e cidadão por meio de ações comunitárias. Presta,

portanto, relevante serviço à sociedade.

Diante dessas considerações, é meritória a instituição de data comemorativa para

que todos possam refletir sobre o trabalho dessa organização e suas repercussões

sociais.

Por fim, cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem como finalidade adequar a redação do art. 1º à técnica

legislativa.
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Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.259/2009, em

turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2009.

Rosângela Reis, Presidente - Elmiro Nascimento, relator - Cecília Ferramenta.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.304/2009

Comissão de Cultura

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.

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 3.304/2009 pretende declarar de utilidade pública o Clube de

Artes e Cultura Encontro com a Saudade, com sede no Município de Curvelo,

entidade sem fins lucrativos, criada por um grupo de pessoas com interesses comuns

pela cultura e arte.

Fundamentado nas idéias de resgatar a memória cultural dos grupos de seresta,

fomentar outras modalidades artísticas e culturais existentes na região e atender às

necessidades nessas áreas da cidade de Curvelo e circunvizinhanças, o Clube tem

como finalidade estabelecer intercâmbios entre segmentos que desenvolvem

atividades artísticas e culturais, visando manter e divulgar as características de suas

atividades.

Isso posto, consideramos meritória a declaração de utilidade pública do Clube de

Artes e Cultura Encontro com a Saudade.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.304/2009
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em turno único.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2009.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.339/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 361/2009, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação a escola

estadual de ensino fundamental localizada na Reserva Indígena Maxakali do

Pradinho, no Município de Bertópolis.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/5/2009 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 3.339/2009 tem por finalidade dar 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.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão listadas no art. 22 da Constituição

da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas no art. 30,

que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e

suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas peculiaridades.

Para o Estado, a regra básica está consagrada no § 1° do art. 25, que lhe faculta

tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo da União nem do

Município.

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

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

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado.

No plano infraconstitucional, a Lei nº 13.408, de 1999, estabelece as condições
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para se dar nome aos próprios do Estado. Segundo suas normas, é competência do

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

falecida que se tenha destacado por notórias qualidades e serviços prestados à

coletividade.

Ademais, a Carta mineira, no art. 66, não inseriu o assunto no domínio da iniciativa

reservada à Mesa da Assembléia ou aos titulares do Poder Judiciário, do Tribunal de

Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto pelo

Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da administração pública.

Conclusão

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

legalidade do Projeto de Lei n° 3.339/2009.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Chico Uejo - Padre João -

Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.344/2009

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais Intermunicipal João

Clemente Neto - Aprijoclen -, com sede no Município de Carmo do Cajuru.

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 3.344/2009 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação dos Produtores Rurais Intermunicipal João Clemente Neto - Aprijoclen -,

com sede no Município de Carmo do Cajuru, entidade civil sem fins lucrativos,

fundada em 2007, que tem por finalidade incrementar o desenvolvimento daquela

comunidade.

Para a consecução de seus objetivos, a Associação presta serviços de compra e
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venda para o conjunto de seus associados, buscando os melhores preços para os

produtos e menores custos dos insumos; promove o aperfeiçoamento do processo

produtivo; e reduz a ociosidade de equipamentos e implementos agropecuários ao

instruir os produtores a utilizá-los de forma mais racional. Além disso, desenvolve

ações voltadas para o progresso cultural, social e econômico dos associados.

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.344/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2009.

Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.349/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Sebastião

do Anta - Apae de São Sebastião do Anta -, com sede nesse Município.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 22/5/2009, 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 3.349/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Sebastião do Anta.

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.
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Ressalte-se, ainda, que o § 2º do art. 14 de seu estatuto determina que o exercício

dos cargos da Diretoria Executiva, dos Conselhos Fiscal, Administrativo e Consultivo

e da Autodefensoria é 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, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.349/2009.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2009.

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

Magalhães - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.350/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Músicos da Orquestra Sinfônica de

Minas Gerais – Amos-MG –, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/5/2009 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 3.350/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Músicos da Orquestra Sinfônica 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, funciona há mais de
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um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 21, § 4º, que as

atividades de seus Diretores e Conselheiros não são remuneradas; e, no art. 27, que,

na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá em benefício de

obras assistenciais de entidade congênere.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.350/2009.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2009.

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

Uejo - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.358/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Creche Irmã Fabíola, com sede no Município de Santa

Luzia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/5/2009 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 3.358/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Creche Irmã Fabíola, com sede no Município de Santa Luzia.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 17, parágrafo

único, que as atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não são

remuneradas; e, no art. 30, 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)

que tenha o mesmo objetivo social e esteja registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.358/2009.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2009.

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

Uejo - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.375/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Esportiva Figueira – AEF –, com

sede no Município de Governador Valadares.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/5/2009 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 3.375/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Esportiva Figueira, com sede no Município de Governador Valadares.

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

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

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

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

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

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 26, parágrafo único,

veda a remuneração de seus Diretores, Conselheiros ou instituidores, bem como dos

associados; e o art. 43 prevê que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a outras instituições congêneres, com personalidade

jurídica e 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 3.375/2009.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2009.

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

Magalhães - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.380/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Caixa de Assistência Social União e

Humanidade, com sede no Município de Varginha.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/5/2009 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 3.380/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Caixa de Assistência Social União e Humanidade, com sede no Município de

Varginha.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 26 veda a

remuneração de seus Diretores, Conselheiros ou instituidores, bem como dos

associados; e o art. 30 prevê que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e

registrada no Conselho de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.380/2009.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2009.

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

Uejo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.128/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Maria Lúcia Mendonça, o Projeto de Lei nº 3.128/2009

“estabelece que alunos da educação básica do Estado de Minas Gerais, com menor

rendimento escolar, tenham atendimento educacional psicológico especializado,

gratuito e obrigatório”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 26/3/2009, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

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
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O projeto de lei em estudo estabelece que os alunos da educação básica com

menor rendimento escolar, segundo critérios estabelecidos pela Secretaria de Estado

de Educação, terão atendimento educacional psicológico especializado, gratuito e

obrigatório. Determina também que a Pasta terá o prazo de noventa dias, a partir da

promulgação da lei, para estabelecer os critérios que caracterizarão o aluno da

educação básica com menor rendimento escolar.

A Constituição da República, no seu art. 205, dispõe que a educação é direito de

todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida com vistas ao pleno

desenvolvimento da pessoa. Já o art. 208 determina que o dever do Estado em

relação à educação será efetivado mediante a garantia de atendimento ao educando,

no ensino fundamental, por meio de programas suplementares de assistência à

saúde. No mesmo sentido dispõe o art. 4º, inciso VIII, da Lei Federal nº 9.394, de

1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação - LDB.

O art. 23 da Carta Maior confere à União, aos Estados e aos Municípios

competência material para proporcionar os meios de acesso à educação e para

cuidar da saúde pública. Ao tratar da competência legiferante, o art. 24 atribui à União

e aos Estados competência para legislar concorrentemente sobre educação e

proteção e defesa da saúde, devendo a União editar as normas gerais e os Estados,

as suplementares.

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 legislativa privativa do Chefe do Executivo, pode ser de iniciativa de

parlamentar.

É mister considerar que tanto o art. 205 da Constituição da República quanto o art.

4º, inciso VIII, da LDB dispõem que programas suplementares de assistência à saúde

serão efetivados no ensino fundamental público. A educação escolar, nos termos do

art. 21 da LDB, é composta da educação básica e da educação superior. A educação

básica é formada pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino

médio. Assim, vemos que os citados programas de assistência à saúde previstos na

Constituição da República e na LDB não estão assegurados para toda a educação

básica, mas apenas para parte dela: a do ensino fundamental. Já o projeto em tela
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abrange toda a educação básica do Estado, ou seja, a educação infantil, o ensino

fundamental e o ensino médio integrantes do sistema de ensino do Estado. Por isso,

a norma estabelecida no projeto em estudo é mais abrangente do que a prevista na

Constituição da República e na LDB. Apesar de mais ampla, a norma do projeto não

contradiz a norma disposta na Carta Maior e na LDB ou conflita com ela, mas vem

reforçá-la. Por isso, sob o aspecto da juridicidade, não vemos óbice à aprovação da

medida. Quanto ao mérito, a matéria deverá ser objeto de estudo pela comissão

competente, no momento oportuno.

É necessário observar, entretanto, que o projeto atribui competência à Secretaria de

Estado da Educação, órgão do Poder Executivo, o que é vedado em projeto de lei de

autoria parlamentar, por força do disposto no art. 66, inciso III, da Constituição do

Estado. Por isso, faz-se necessário corrigir essa impropriedade.

Ademais, devemos considerar a existência da Lei nº 16.683, de 10/1/2007, que

trata do desenvolvimento de ações de acompanhamento social nas escolas da rede

pública de ensino do Estado. Trata-se de diploma legal que contém normas mais

amplas dos que as previstas no projeto em estudo, tratando, então, de assunto

correlato ao da proposição. 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. Nesse sentido dispõe 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, devemos alterar a lei que trata do desenvolvimento de ações de

acompanhamento social nas escolas da rede pública, para nela inserir as normas

contidas no projeto de lei em análise, razão pela qual apresentamos o Substitutivo nº

1.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.128/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 16.683, de 10 de janeiro de 2007, que autoriza o Poder Executivo a
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desenvolver ações de acompanhamento social nas escolas da rede pública de ensino

do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O “caput” do art. 1º da Lei nº 16.683, de 10 de janeiro de 2007, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - O Estado de Minas Gerais desenvolverá ações de acompanhamento social

nas escolas da rede pública estadual de ensino.”.

Art. 2º - O art. 2º da Lei nº 16.683, de 2007, passa a vigorar acrescido do seguinte

inciso V:

“Art. 2º - (...)

V - identificação e devido encaminhamento de alunos que necessitem de

atendimento psicológico especializado.”.

Art. 3º - A ementa da Lei nº 16.683, de 2007, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Dispõe sobre o desenvolvimento de ações de acompanhamento social nas escolas

da rede pública de ensino do Estado de Minas Gerais.”.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Delvito Alves - Padre João -

Ronaldo Magalhães - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.230/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o projeto em epígrafe estabelece limite

máximo de intensidade sonora para tocadores pessoais de música em formato digital.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/4/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde, para receber parecer.

Cumpre-nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, termos do art. 102, III, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame proíbe a comercialização de tocadores pessoais de música e

demais aparelhos de múltiplas funções em formato digital que emitem sons acima de
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90db. Estabelece, também, a obrigatoriedade de tais aparelhos conterem inscrição

alertando para os riscos de seu uso prolongado com volume sonoro superior a 85db.

Com efeito, a proposição objetiva proteger a saúde auditiva dos usuários de

tocadores de música, mais conhecidos como MP3, em alusão ao formato de arquivo

mais utilizado, e de equipamentos eletrônicos de uso múltiplo, como os telefones

celulares, que também reproduzem arquivos de música.

A preocupação com a saúde auditiva da população, principalmente de jovens e

adolescentes, é louvável e motivou a Sociedade Brasileira de Otologia a dedicar, na

4ª edição da Campanha Nacional de Saúde Auditiva, especial atenção ao uso desses

equipamentos, sob o título “MP3 Players: abaixe o volume ou diminua para sempre

sua audição”. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o nível de 40db é ideal

para o descanso e o sono, enquanto que os ruídos acima de 80db podem afetar a

saúde com maior ou menor intensidade, de acordo com o tempo em que as pessoas

ficam expostas ao ruído.

Produção, consumo, proteção da saúde e controle da poluição constituem matéria

de competência legislativa concorrente entre a União e os Estados, nos termos do art.

24 da Constituição Federal. No âmbito dessa legislação compartilhada, cabe à União

editar “normas gerais”, enquanto aos Estados incumbe a expedição de normas

suplementares às normas gerais para atender a suas peculiaridades.

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.396, o Supremo Tribunal Federal -

STF - salientou que: “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;

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 peculiaridades

regionais”.

No caso, a matéria tratada no projeto em análise é regulada no plano federal pela

Lei nº 11.291, de 2006, que dispõe sobre a inclusão nos locais indicados de aviso

alertando sobre os malefícios resultantes do uso de equipamentos de som em
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potência superior a 85db. Assim sendo, a legislação estadual deve se circunscrever à

complementação ou à suplementação das normas federais, conforme determinação

do STF.

Para os fins da Lei Federal nº 11.291, de 2006, não constitui violação de seus

dispositivos a fabricação nem a importação de equipamento eletroeletrônico de

geração e propagação de ondas sonoras com intensidade superior a 90db, quer seja

de uso pessoal, quer não. Portanto, a lei federal respeita a liberdade individual de

cada um de ouvir música da forma como achar melhor, desde que a escuta não

incomode vizinhos nem pertube o sossego público. Cumpre recordar que a

Constituição Federal não admite como princípio a intervenção do poder público na

esfera privada, conforme se depreende da leitura do Título II desse diploma

normativo, que trata dos “Direitos e Garantias Fundamentais”, especialmente o seu

Capítulo I, que dispõe sobre os “Direitos e Deveres Individuais e Coletivos”.

Isso posto, o Estado de Minas Gerais não pode criar barreiras à comercialização

interna de aparelhos importados ou fabricados em outro Estado da Federação que

emitam sons acima de 90db. Uma vez fabricado no País ou importado, o

equipamento eletroeletrônico de geração e propagação de som, independentemente

de sua característica técnica, poderá ser comercializado livremente em todo o

território nacional.

Dessa forma, nesse ponto o projeto contraria a orientação do STF manifestada na

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.396 porque propõe regramento de caráter

geral, compatível na espécie apenas por meio de norma geral nacional, que somente

pode ser editada pela União, mesmo quando o poder central não a tenha produzido.

É bem verdade que a inexistência de normas gerais permite ao Estado maior

liberdade no trato da matéria; porém, mesmo nessa hipótese, as normas estaduais

sempre devem estar direcionadas às peculiaridades regionais, situação que não se

verifica em relação à proibição de comercialização de tais aparelhos eletroeletrônicos.

Contudo, não vislumbramos óbice à regra constante no art. 2º do projeto, segundo a

qual os aparelhos deverão conter inscrição alertando para os riscos de seu uso

prolongado com volume sonoro superior a 85db. Trata-se de medida compatível com

a citada lei federal e que se circunscreve aos limites da competência legislativa do
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Estado, nos termos do § 2º do art. 24 da Constituição da República, em sede de

legislação concorrente, vale dizer, de suplementação das normas nacionais

pertinentes.

Assim, para corrigir o vício de inconstitucionalidade apontado, apresentamos na

conclusão o Substitutivo nº 1.

Conclusão

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

legalidade do Projeto de Lei nº 3.230/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Determina a inclusão de alerta no equipamento de som em formato digital de uso

pessoal na forma que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O equipamento eletroeletrônico, em formato digital e de uso pessoal, para

reprodução de som deverá conter inscrição alertando o usuário para os riscos da

utilização do aparelho com volume superior a 85db (oitenta e cinco decibéis),

conforme dispuser a regulamentação desta lei.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas nos arts. 56 a 59 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2010.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2009.

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

Magalhães - Sebastião Costa - Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.269/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.269/2009 tem como

finalidade reconhecer o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e

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

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma apresentada. Vem, agora, a
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proposição a esta Comissão, para ser analisada em seus aspectos de mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, XIV, 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.

Importante é observar que o § 1º do art. 1º do projeto determina que a declaração

de utilidade pública de cada unidade autônoma dos Rotary Clubs ou das Casas da

Amizade, dotada de personalidade jurídica própria, se fará por lei específica, na forma

da Lei nº 12.972, de 27/7/98. Fica claro, portanto, que a proposição em análise

apenas destaca as atividades desenvolvidas pelo Rotary International, de forma

genérica, sem a pretensão de lhe conceder o título de utilidade pública previsto pela

Lei nº 12.972.

Segundo informações do autor, a finalidade da proposição em tela é patentear o

inegável reconhecimento de relevante interesse coletivo e de importância social das

obras do Rotary, que, assim como as Casas da Amizade, é uma entidade voltada

para a difusão dos valores da amizade, da paz, do bem-estar e do serviço, estando

regulada por elevados padrões de correição moral e desprendimento.

O Rotary International é a associação de 33.141 Rotary Clubs existentes em 208

países ou regiões, que congregam mais de 1.200.000 rotarianos. Trata-se de uma

organização de líderes de negócios e profissionais que prestam serviços

humanitários, fomentam um elevado padrão de ética nas relações interpessoais e

trabalham para o estabelecimento da paz e da boa vontade no mundo.

Com o objetivo de estimular o ideal de servir como base de todo empreendimento

digno, o Rotary promove o desenvolvimento do companheirismo; o reconhecimento

do mérito de toda ocupação útil e a difusão das normas de ética profissional; a

melhoria da comunidade pela conduta exemplar de cada um em sua vida pública e

privada; a aproximação dos profissionais de todo o mundo, visando à consolidação

das boas relações, da cooperação e da paz entre as nações.
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Em Minas Gerais, os pioneiros foram o Rotary Club de Belo Horizonte, fundado em

1927, e o de Juiz de Fora, em 1928. Atualmente, são 38 distritos no Brasil, com mais

de 2.300 unidades rotárias, das quais fazem parte mais de 53 mil rotarianos. No

mundo rotário, o Brasil encontra-se em 3º lugar em número de clubes e em 5º lugar

em número de sócios.

Além de promover a integração de seus associados nas comunidades em que

vivem, a organização possui diversos programas que mudam as vidas dos estudantes

e dos jovens que deles participam, pois lhes possibilita o aprimoramento sobre

conhecimentos que os capacitam a ser líderes em suas áreas de atuação, por meio

da participação em projetos comunitários, treinamento em técnicas de liderança e

intercâmbios culturais. O Rotary também possui um programa de bolsas educacionais

da Fundação Rotária, financiado pela iniciativa privada.

Cabe ressaltar ainda que as Casas da Amizade são associações constituídas pelas

esposas dos rotarianos, voltadas para promoções sociais e filantrópicas, que

colaboram com as realizações comunitárias empreendidas pelo respectivo Rotary

Club.

Assim sendo, é meritório o projeto de lei em análise, pois reconhece a relevância

social das atividades desenvolvidas pelo Rotary International e pelas Casas da

Amizade, no âmbito de Minas Gerais.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.269/2009, no 1º

turno.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2009.

Rosângela Reis, Presidente e relatora - Cecília Ferramenta - Ana Maria Resende.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.284/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, a proposição em epígrafe tem por

objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Presidente Olegário o

imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/5/2009 e distribuída a esta
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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 19/5/2009, o relator solicitou fosse o projeto baixado em diligência à Secretária

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

alienação pretendida.

Atendida a solicitação, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 3.284/2009 de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Presidente Olegário o imóvel constituído de terreno com área de

6.000m², situado no Distrito de Ponte Firme, nesse Município, e 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.

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.

Com esse objetivo, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que o referido

imóvel será destinado à construção de uma creche, beneficiando especialmente as

crianças de Ponte Firme.

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

deve ser revestido de garantia, que 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.

Ressalte-se que o Prefeito de Presidente Olegário defende a necessidade da

doação do imóvel, pois a instalação de uma creche no local permitirá o melhor

atendimento à comunidade, promovendo a saúde e o bem-estar dos cidadãos.

Por seu turno, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da Nota

Técnica nº 358/2009, posicionou-se favoravelmente à pretendida transferência de

domínio, considerando que não há projetos estaduais para a utilização do referido

bem.
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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 3.284/2009.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito Alves - Padre

João - Chico Uejo - Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.312/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o Projeto de Lei nº 3.312/2009 tem como

finalidade reconhecer o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e

a utilidade pública das unidades do Lions Internacional localizadas em Minas Gerais.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade da matéria. Vem, agora, a proposição a esta

Comissão, para ser analisada em seus aspectos de mérito, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, XIV, 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 Internacional localizadas em Minas Gerais. O § 2º do art. 1º estende esse

reconhecimento às associações constituídas pelas esposas dos membros integrantes

do Lions, dedicadas à assistência dos necessitados.

Importante é observar que o § 1º do art. 1º do projeto determina 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 27/7/1998. Fica claro, portanto, que a proposição em análise apenas pretende

destacar as atividades desenvolvidas pelo Lions Internacional, de forma genérica,

sem a pretensão de lhe conceder o título de utilidade pública previsto pela Lei nº

12.972.
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O Lions Clube Internacional é organização que conta com aproximadamente

1.300.000 membros em 205 países e regiões, trabalhando juntos para responder às

necessidades que desafiam comunidades em todo o mundo. Participa de vários

projetos importantes para a sociedade, como a construção e a limpeza de parques

locais, o atendimento na área de saúde, a concessão de bolsas de estudo e o

fornecimento de suprimentos para vítimas de desastres naturais. Seus associados, os

Leões, são especialmente conhecidos por seu programa de prevenção à cegueira,

promovendo atendimento e exames oftalmológicos e auxiliando hospitais

oftalmológicos.

Cada Lions Clube é uma associação de direito privado, sem fins econômicos, de

duração indeterminada, filiada à Associação Internacional de Lions Clubes, conforme

estabelecem seus estatutos.

Com a finalidade de ser líder global em serviços humanitários, a instituição tem

como missão dar poder aos voluntários, para que possam servir suas comunidades e

atender às suas necessidades, fomentar a paz e promover a compreensão mundial.

Fundamentada na idéia de que os homens e as mulheres que vivem em uma

comunidade são os que efetivamente sabem quem precisa de ajuda e por quê,

oferece a empresários e profissionais um meio de auxiliar os desfavorecidos e

compartilhar o seu sucesso.

O Lions tem como objetivos criar e fomentar o espírito de compreensão entre os

povos; incentivar os princípios do bom governo e da boa cidadania; interessar-se

ativamente pelo bem-estar cívico, cultural, social e moral da comunidade; unir os

clubes pelos laços de amizade, bom companheirismo e compreensão mútua;

promover a livre discussão dos assuntos de interesse público, excetuando-se o

partidarismo político e o sectarismo religioso; incentivar a prestação de serviços sem

benefício financeiro; estimular a eficiência e elevados padrões éticos no comércio, na

indústria, nas profissões, nos serviços públicos e nos empreendimentos particulares.

Assim sendo, é meritório o projeto de lei em análise, pois reconhece a relevância

social das atividades desenvolvidas pelo Lions Internacional e pelas associações

constituídas pelas esposas de seus membros, no âmbito de Minas Gerais.

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.312/2009, no 1º

turno.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2009.

Rosângela Reis, Presidente e relatora - Cecília Ferramenta - Ana Maria Resende.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.323/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ademir Lucas, o Projeto de Lei nº 3.323/2009 acrescenta

inciso ao art. 6º da Lei nº 15.981, de 16/1/2006, que cria o Fundo de Incentivo ao

Desenvolvimento - Findes.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 15/5/2009, foi o projeto encaminhado às

Comissões de Constituição e Justiça 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

A proposição em exame visa acrescentar inciso ao art. 6º da Lei nº 15.981, de

2006, que cria o Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento - Findes -, instituindo a

exigência de contrapartida do beneficiário de financiamentos concedidos pelo BDMG

com vista à manutenção do nível de emprego, nos termos de regulamento.

De acordo com o autor, a medida proposta é importante para o enfrentamento dos

impactos da crise econômica mundial no mercado de trabalho. A opção por inserir a

exigência da referida contrapartida no texto da lei que dispõe sobre o Findes é

justificada pelo fato de se tratar de um fundo de fomento controlado pelo BDMG,

voltado para o financiamento de projetos de grandes empreendimentos, que

concentram um número expressivo de empregados.

A iniciativa é de extrema relevância, tendo em vista a crise financeira que afetou a

economia mundial, causando impactos negativos sobre o mercado de trabalho. A

busca de instrumentos para assegurar a manutenção do nível de emprego se revela

como uma preocupação global e, entre eles, destaca-se a exigência de contrapartidas

à concessão de crédito público a empresas privadas.
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Do ponto de vista formal, pode-se dizer que não há vício de competência no projeto,

na medida em que é facultado à Assembleia Legislativa legislar sobre direito

financeiro e econômico, por meio da legislação concorrente, nos termos do art. 24,

inciso I, da Constituição da República. A matéria também não está relacionada entre

as hipóteses de iniciativa privativa.

Quanto à iniciativa de se exigirem contrapartidas a empréstimos subsidiados, é

importante lembrar que o art. 170, “caput”, da Constituição da República estatui que

nossa ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na livre

iniciativa, tendo como finalidade assegurar a todos existência digna, conforme os

ditames da justiça social. Entre seus objetivos, destaca-se a busca do pleno emprego.

Assim, a atuação do Estado na área econômica de maneira direta, como ocorre no

caso do fomento por meio de instituições financeiras creditícias públicas, ou de

maneira indireta, quando atua como agente normativo e regulador da atividade

econômica, deverá ser sempre pautada por esses valores.

O BDMG é uma empresa estatal da administração indireta do Executivo, estando

vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, nos termos do art.

28, IV, “a”, da Lei Delegada n.º 112, de 2007, que dispõe sobre a organização e a

estrutura da administração pública do Poder Executivo do Estado e dá outras

providências. As ações dessa instituição bancária constituem meio de atuação direta

do Estado na economia e são voltadas para o incentivo (fomento) à iniciativa privada,

o que pode ocorrer mediante a concessão de financiamentos a organizações

particulares para o desenvolvimento de certas atividades.

Os recursos do BDMG são constituídos, basicamente, por capital próprio e fundos

de origem governamental. A Lei Complementar nº 91, de 2006, que dispõe sobre a

instituição, gestão e extinção de fundos estaduais, arrola como uma das funções

destes a de financiamento. O referido diploma determina que a lei de instituição do

fundo estabelecerá os requisitos para a concessão de financiamentos ou para a

liberação de recursos e fará a indicação dos seus beneficiários, acompanhada de

especificação, quando houver, de contrapartida a ser exigida de beneficiário para o

recebimento de recursos. Determina, ainda, que serão administradores do fundo o

gestor, o agente executor, o agente financeiro e o grupo coordenador. Entre as
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competências que a lei poderá atribuir ao agente financeiro, está a de celebração de

convênio ou contrato em nome do fundo, visando à realização de financiamentos.

O BDMG desempenha o papel de agente financeiro de inúmeros fundos estaduais

e, nesse caso, quando oferece uma linha de crédito, deverá respeitar as condições,

os prazos e os objetivos estabelecidos nas leis de instituição do fundo.

Diante do exposto, conclui-se que, para assegurar que a riqueza produzida

contribua para uma existência digna, nossa ordem jurídica prevê e autoriza a

intervenção do Estado no domínio econômico, com a utilização de importantes

ferramentas para a consecução desse fim. É certo que o Estado pode, assim,

oferecer crédito subsidiado para que empreendimentos privados tenham sua

sustentabilidade assegurada, especialmente em um cenário de retração econômica

mundial. Por outro lado, ele não pode perder de vista os ditames de justiça social e o

interesse coletivo, frente aos impactos gerados pela crise econômica no mercado de

trabalho.

Dessa forma, entendemos que seja possível impor uma contrapartida com vistas à

manutenção do nível de emprego nas empresas privadas que recorram a benefícios

lastreados em recursos estatais. Não se trata de criar uma nova hipótese de

estabilidade, violando competência legislativa privativa da União para tratar de direito

do trabalho. Conforme dito anteriormente, impor a condição de que as empresas,

durante o prazo de vigência de um financiamento, preservem os postos de trabalho

existentes à época da celebração do contrato quer dizer que elas poderiam efetuar

demissões, desde que os postos de trabalho fossem novamente preenchidos. Dessa

forma, a regulamentação se restringiria apenas às relações entre os fundos, o BDMG

e as empresas privadas, encontrando-se fora do campo normativo pertencente à

União.

Sendo assim, os princípios da valorização do trabalho humano e da busca do pleno

emprego estariam norteando a proposição, sem haver, contudo, ofensa ao princípio

da livre iniciativa. Caberia às empresas a opção por buscar crédito junto ao BDMG,

submetendo-se às condições impostas, ou recorrer a instituições de crédito privadas,

de acordo com a sua conveniência.

A remissão das condições para a manutenção do nível de emprego para o
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regulamento é fundamental pois, por ser a lei dotada de generalidade e abstração,

pode ocorrer que o tratamento uniforme de uma situação que envolva inúmeras

peculiaridades, verificáveis apenas em casos concretos, cause, ao contrário do

pretendido, injustiça social.

É importante frisar que, em uma situação de crise cuja extensão não está

claramente definida, a regulação da ordem econômica deve se dar por meio de

instrumentos que possam ser adaptados às transformações constantes do cenário

político-econômico. É claro que qualquer medida, para que se efetive, deve ser

dotada de certa força cogente, daí a importância da previsão em lei. No entanto, deve

haver espaço para uma regulamentação mais dinâmica, que não possua um

processo de alteração tão complexo, permitindo a adoção de novos parâmetros frente

a novas demandas econômicas e sociais. Soma-se a esses argumentos o fato de que

os empréstimos concedidos pelo BDMG são, essencialmente, de longo prazo. Dada a

insegurança e instabilidade gerada pela crise, as necessidades presentes no

momento da celebração do contrato podem ser modificadas ao longo de sua vigência.

Além disso, alguns aspectos imprescindíveis para o tratamento da matéria exigem

um grau de detalhamento que não seria compatível com a generalidade e abstração

da lei. É certo que os diversos setores da economia são afetados em maior ou menor

grau, apresentando uma capacidade de reação diferente, o que demanda tratamento

específico. Seria desarrazoado prever, para toda e qualquer forma de

empreendimento, os mesmos requisitos para aquisição de empréstimo, tais como o

período durante o qual a exigência irá vigorar, a necessidade de manutenção total ou

parcial dos postos de trabalho e as sanções pelo descumprimento. Se forem exigidos

indistintamente para qualquer empreendimento, sem levar-se em conta a manutenção

do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, eles poderão levar ao próprio fim

dessas empresas, ou seja, as vantagens de recorrer a um empréstimo junto ao

BDMG devem ser proporcionais à contrapartida que será exigida da empresa, e isso

só pode ser verificado caso a caso.

Isso posto, entendemos que uma lei, para atingir os objetivos almejados, deverá

promover a inserção da exigência de manutenção do nível de emprego nas leis que

cuidam dos fundos controlados pelo BDMG, remetendo, porém, a regulamentação
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dos aspectos operacionais ao Poder Executivo, em cuja organização está inserido o

BDMG. Em razão dessa proximidade, o Poder Executivo possui condições de

promover uma regulamentação mais equânime, que não acarrete o engessamento

dos mecanismos de fomento do Estado.

Ressalte-se ainda que, nas leis que dispõem sobre fundos controlados pelo BDMG,

existe a previsão de que o agente financeiro possui competência para a realização de

acordo para recebimento de valores, podendo transigir em relação a condições e

penalidades, preservado o interesse público. Assim, o BDMG poderia, no caso de

uma mudança significativa no cenário econômico, restringir ou dispensar condições e

penalidades.

Pelas razões acima, não encontramos óbice jurídico para a aprovação do projeto

em análise.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.323/2009.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Chico

Uejo - Ronaldo Magalhães - Delvito Alves.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.690/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o Projeto de Lei nº 2.690/2008 dispõe

sobre a afixação de aviso sobre o direito do idoso a ter acompanhante nas unidades

de saúde do Estado de Minas Gerais.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna a matéria a esta

Comissão, para receber parecer para o 2º turno, nos termos dos arts. 188 e 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Integra este parecer, anexa, a redação do vencido, conforme determina o § 1º do

art. 189, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em comento tem por objetivo a divulgação do direito do idoso a ter



____________________________________________________________________________
862

acompanhante nas unidades de saúde, nas situações de internação ou de

observação.

O direito à presença de acompanhante para o ancião internado é assegurado pelo

art. 16 da Lei Federal nº 10.741, de 2003, que contém o Estatuto do Idoso. Essa

presença é muito importante e necessária para melhorar a qualidade de vida dos

mais velhos em tratamento de saúde fora de sua residência e distante de seus

familiares. Torna-se, então, quase imperativa a companhia para o ancião

hospitalizado, que, com apoio e afeto, se sente mais seguro, confortado e respeitado.

Além do efeito psicológico positivo, é importante ressaltar que a presença de um

membro da família ou de um acompanhante no hospital também facilita o repasse de

informações sobre o tratamento, possibilitando a formação de cuidadores leigos, que

podem se tornar parceiros efetivos das equipes de medicina e enfermagem.

É sabido, entretanto, que muitas unidades de saúde não cumprem a determinação

legal e que grande parte da população, especialmente a assistida pelo Sistema Único

de Saúde – SUS –, não tem conhecimento desse direito. Por essa razão, medida de

esclarecimento é útil e importante para a sociedade.

A forma do vencido no 1º turno pretende inserir as determinações do projeto original

no texto da Lei nº 12.666, de 4/11/97, que dispõe sobre a política estadual de amparo

ao idoso, acrescentando § 2º ao art. 7º. Concordamos com a reformulação da

proposição original em projeto de lei modificativa pela afinidade da matéria com a lei

em vigor, pois promove a organização do ordenamento jurídico. Entendemos, porém,

que o comando deveria ser inserido nessa mesma lei como art. 5ºA, no Capítulo IV –

Das Disposições Gerais –, uma vez que não tem relação de dependência com o

“caput” do art. 7º.

No entanto, por se tratar apenas de aprimoramento da técnica legislativa, deixamos

a alteração como sugestão para a Comissão de Redação Final.

Assim sendo, acolhemos a matéria na forma aprovada no 1º turno, por considerá-la

relevante para os idosos do nosso Estado.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

2.690/2008 na forma do vencido no 1º turno.
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Sala das Comissões, 17 de junho de 2009.

Rosângela Reis, Presidente - Cecília Ferramenta, relatora - Elmiro Nascimento.

PROJETO DE LEI Nº 2.690/2008

(Redação do Vencido)

Altera a Lei nº 12.666, de 4 de novembro de 1997, que dispõe sobre a política

estadual de amparo ao idoso e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 7º da Lei nº 12.666, de 4 de novembro de 1997, passa a vigorar

acrescido do seguinte § 2º, transformando-se o parágrafo único em § 1º:

“Art. 7º – (...)

§ 2º – As unidades de saúde do Estado de Minas Gerais ficam obrigadas a afixar,

em local visível ao público em geral, aviso sobre o direito do idoso a ter

acompanhante por ocasião da internação ou no período em observação, com os

seguintes dizeres: “Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a

acompanhante em condições adequadas para sua permanência no local, em tempo

integral, segundo o critério médico.”.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.872 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.872/2008, de autoria do Deput ado Leonardo Moreira, que

altera o parágrafo único do art. 1° da Lei n° 12.41 8, de 26 de dezembro de 1996, foi

aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° tur no.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.872/2008

Altera a destinação do imóvel de que trata a Lei n° 12.418, de 26 de dezembro de

1996, que autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao Município de

Bueno Brandão.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - O imóvel de que trata a Lei n° 12.418, de  26 de dezembro de 1996, passa a

destinar-se à instalação da biblioteca pública e do centro cultural do Município.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da publicação desta lei, não lhe tiver

sido dada a destinação prevista no “caput”.

Art. 2° - Fica revogado o art. 2° da Lei n° 12.418,  de 1996.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ana Maria Resende - Dimas

Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.089 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.089/2009, de autoria do Deput ado José Henrique, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São José do Divino 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° 3.089/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São José do Divino o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São José do

Divino imóvel com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados), situado na Rua

Itambacuri, s/n°, naquele Município, registrado às fls. 143 a 144v. do Livro 8, no

Cartório do 2° Ofício de Notas da Comarca de Itamba curi.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção de

casas populares.

Art. 2° – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
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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, 17 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende - Ronaldo

Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.276 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.276/2009, de autoria do Deput ado Carlos Gomes, que declara

de utilidade pública a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do

Estado de Minas Gerais – Federaminas –, 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° 3.276/2009

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. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Fed eração das Associações

Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais – Federaminas –, com sede

no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ana Maria Resende.

PARECER SOBRE OS REQUERIMENTOS NºS 4.020, 4.021, 4.022 E 4.023/2009

Mesa da Assembleia

Relatório
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A Constituição do Estado, no “caput” do art. 78, dispõe sobre os requisitos para a

escolha de conselheiros do Tribunal de Contas e, no § 1º, II, estabelece a

responsabilidade da Assembleia Legislativa pela condução do processo de escolha

de quatro dos membros desse órgão. Os procedimentos a serem obedecidos no

processo estão fixados nos arts. 235 a 240 da Resolução nº 5.176, de 1997, que

contém o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

O processo de escolha de conselheiro, quando de responsabilidade da Assembleia

Legislativa, inicia-se com a comunicação de ocorrência de vacância e prossegue com

a apresentação pelos postulantes, nos prazos previstos, de requerimento

devidamente instruído, nos termos do art. 236 do Regimento Interno, competindo

posteriormente à Mesa da Assembleia analisar a documentação anexada ao

requerimento e decidir sobre o deferimento de candidatura.

Em cumprimento das normas regimentais mencionadas, o Presidente da

Assembleia comunicou, em 19/5/2009, a abertura de vaga no Tribunal de Contas, em

virtude do falecimento do Conselheiro Simão Pedro Toledo. No prazo regimental de

10 dias, contados a partir de 21/5/2009, data da publicação da comunicação no

“Diário do Legislativo”, foram apresentados os requerimentos em epígrafe. Constatou-

se, no entanto, o descumprimento do disposto no art. 235, § 1º, sendo

desconsideradas 28 assinaturas e, nos termos do § 3º do mesmo artigo, reabriu-se

por 24 horas o prazo para a recomposição das assinaturas. Findado esse prazo,

verificou-se a existência de número válido de apoiamentos em todos os

requerimentos.

Constatado o cumprimento do requisito formal relativo ao número válido de

apoiamentos, passamos agora à análise da satisfação, pelos candidatos, das

condições previstas no art. 78 da Constituição do Estado e dos documentos

comprobatórios listados no art. 236 do Regimento Interno.

Fundamentação

A Constituição Estadual, no art. 78, adotando os mesmos parâmetros previstos no

art. 73 da Constituição Federal no que diz respeito à nomeação de Ministros do

Tribunal de Contas da União, estabelece que os conselheiros do Tribunal de Contas

do Estado são escolhidos entre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos: I -
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mais de 35 e menos de 65 anos de idade; II - idoneidade moral e reputação ilibada; III

- notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros ou de

administração pública; e IV - mais de 10 de exercício de função ou de efetiva

atividade profissional que exijam os conhecimentos mencionados no inciso anterior.

O Regimento Interno da Assembleia Legislativa, no art. 236, apresenta a lista de

documentos a serem apresentados pelos eventuais candidatos ao cargo, para que se

comprove o atendimento das exigências constitucionais. São eles: I - "curriculum

vitae" simplificado; II - cópia autenticada da carteira de identidade; III - certidões

negativas de ações criminais da Justiça Comum e da Justiça Federal do domicílio e

da residência do candidato; IV - certidões negativas dos cartórios de protestos ou do

distribuidor do domicílio e da residência do candidato; V - estudos, publicações

técnicas, títulos, entre outros, relativos à área de conhecimento do candidato ou

comprovante de atuação como agente público em qualquer esfera do poder público

por prazo igual ou superior a 10 anos.

Apresentaram-se como candidatos, por meio dos Requerimentos nºs 4.020, 4.021,

4.022 e 4.023/2009, o Sr. Alexandre Bossi Queiroz, servidor público estadual, e os

deputados estaduais Dalmo Ribeiro Silva, Irani Barbosa e Sebastião Helvécio.

Examinada a documentação anexada aos requerimentos, verficou-se que todos os

postulantes cumprem os requisitos constitucionalmente exigidos, os quais dizem

respeito à faixa etária em que se encontram, ao seu período mínimo de atuação como

agente público associado à aplicação de conhecimentos relacionados com a esfera

de atuação do Tribunal de Contas e à inexistência, comprovada pelas certidões

judiciais e notariais, de fatos que poderiam configurar antecedentes de natureza

criminal ou improbidade. Ressalte-se que a vasta experiência no trato da coisa

pública, seja como agente político, seja como servidor público, constitui o traço

comum entre todas as candidaturas. Da conjunção entre o conhecimento formal,

comprovado pelos candidatos por meio dos seus dados curriculares, e o

conhecimento adquirido pela prática político-administrativa, também amplamente

comprovada, infere-se a inegável capacidade dos postulantes para o exercício da

nobre função a que se candidatam. Disso decorre, portanto, a conclusão pelo

deferimento das candidaturas, a seguir apresentada.
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Conclusão

Em face do exposto, considerados atendidos os requisitos constitucionais e

regimentais para a habilitação ao exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal de

Contas do Estado de Minas Gerais, opinamos pelo deferimento dos Requerimentos

nºs 4.020, 4.021, 4.022 e 4.023, de 2009, para que lhes seja dada a tramitação

prevista nos arts. 238 a 240 do Regimento Interno.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 17 de junho de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Dinis Pinheiro - José

Henrique - Sargento Rodrigues.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 17/6/2009, a seguinte comunicação:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. Haroldo Marcos

do Amaral, ocorrido em 11/6/2009, no Município de Ouro Fino. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 20 DE JUNHO DE 2009

DELIBERAÇÃO DA MESA

DELIBERAÇÃO DA MESA Nº 2.446/2009

Disciplina a aplicação de verba indenizatória em razão de atividade inerente ao

exercício do mandato parlamentar.

A Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no uso de suas

atribuições, em especial das previstas nos incisos IV e V do “caput” do art. 79 do

Regimento Interno,

DELIBERA:

Art. 1º – A aplicação de verba indenizatória em razão de atividade inerente ao

exercício do mandato parlamentar observará o disposto nesta deliberação.

Art. 2º – A Assembleia Legislativa, mediante requerimento, indenizará o Deputado

por despesas realizadas em razão de atividade inerente ao exercício do mandato

parlamentar até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Parágrafo único – O limite da verba indenizatória de que trata o "caput" deste artigo

é mensal, permitida a sua acumulação, desde que o saldo remanescente seja

utilizado dentro do mesmo exercício financeiro, observado o limite mensal

estabelecido para o reembolso das despesas excedentes nos meses subsequentes.

Art. 3º – São indenizáveis, em razão de atividade inerente ao exercício do mandato

parlamentar, os seguintes grupos de despesas:

I – locação de imóvel e despesas a ele concernentes, no caso de escritório de

representação político-parlamentar situado fora das instalações da Assembleia

Legislativa, incluindo as ordinárias de condomínio, Imposto sobre Propriedade Predial

e Territorial Urbana - IPTU -, água, energia elétrica, limpeza, conservação,

higienização, sistema de segurança e as de telefonia fixa e móvel;

II – combustível e lubrificante até o limite inacumulável de 25% (vinte e cinco por

cento) da verba indenizatória mensal;

III – manutenção e despesas gerais com veículos;

IV – locação e fretamento de veículos até o limite inacumulável de 25% (vinte e

cinco por cento) da verba indenizatória mensal;
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V – serviços técnicos profissionais de consultoria, assessoria e pesquisa até o limite

inacumulável de 25% (vinte e cinco por cento) da verba indenizatória mensal;

VI – divulgação da atividade parlamentar;

VII – material de expediente, despesas gerais com informática e locação de móveis

e equipamentos para o escritório de representação político-parlamentar;

VIII – passagens, hospedagem e alimentação;

IX – assinatura de publicações, periódicos e "clippings"; e

X – promoção e participação em eventos.

§ 1º – A locação de bens imóveis, móveis e equipamentos não poderá ser realizada

na modalidade de “leasing”.

§ 2º – Para fins do disposto no inciso II do “caput” deste artigo, o Deputado poderá

empregar veículo de sua propriedade ou utilizado em razão do exercício da atividade

parlamentar.

§ 3º – Para a indenização das despesas a que se referem os incisos III e IV do

“caput” deste artigo, deverá constar o número da placa do automóvel no documento

de pagamento.

§ 4º – Para a indenização de despesas com telefonia móvel, será observado o

limite de dois aparelhos em nome do Deputado.

§ 5º – O valor que exceder o limite mensal estabelecido nos incisos II, IV e V do

“caput” deste artigo não será considerado para fins de indenização de despesas.

§ 6º – Na aplicação do disposto no § 5º deste artigo, será considerado o mês de

competência indicado no documento fiscal ou, na ausência dessa indicação, a data

de emissão do documento.

Art. 4º – Não serão objeto de ressarcimento por meio de verba indenizatória as

despesas referentes a:

I – hospedagem no Município de Belo Horizonte;

II – alimentação de servidor lotado em gabinete parlamentar;

III – serviços técnicos profissionais de consultoria, assessoria e pesquisa prestados

por servidor ou empregado da administração pública do Estado de Minas Gerais;

IV – locação de bens imóveis, móveis e equipamentos e aquisição de bens e

contratação de serviços de:
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a) cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim do Deputado até o

terceiro grau;

b) empresa em que o Deputado ou pessoa prevista na alínea “a” deste inciso seja

sócio-proprietário, controlador ou diretor;

V – peças, manutenção mecânica e elétrica, lanternagem, pintura, reforma,

impostos, taxas e seguro de veículo que não seja de propriedade do Deputado;

VI – aquisição de material permanente, assim considerado o de vida útil superior a

dois anos;

VII – divulgação da atividade parlamentar que caracterize campanha eleitoral;

VIII – divulgação da atividade parlamentar nos três meses que antecedem as

eleições em que:

a) o Deputado seja candidato a outro cargo;

b) o cargo de Deputado Estadual esteja em disputa, independentemente de o

parlamentar estar concorrendo nas eleições.

Art. 5º – O Deputado perderá o direito à verba indenizatória quando:

I – estiver investido em cargo previsto no inciso I do “caput” do art. 59 da

Constituição do Estado, mesmo que opte pela remuneração do mandato;

II – estiver licenciado para tratar, sem remuneração, de interesse particular;

III – o respectivo suplente estiver no exercício do mandato.

Parágrafo único – Nos casos de afastamento, desligamento ou ingresso de suplente

ou de reassunção do mandato, deverá ser observado, no mês de ocorrência do fato,

o critério “pro rata” dia na aplicação do limite da verba indenizatória.

Art. 6º – Poderá ser concedido adiantamento de verba indenizatória até o limite de

duas parcelas, conforme previsto nos arts. 68 e 69 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de

março de 1964, mediante requerimento próprio, na forma constante no Anexo II desta

deliberação.

§ 1º – No requerimento a que se refere o “caput” deste artigo, o Deputado

autorizará o desconto em sua folha de pagamento de caráter remuneratório ou, se for

o caso, na folha relativa ao pagamento de proventos a cargo do Instituto de

Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais – Iplemg – dos valores

correspondentes ao devido ressarcimento à Assembleia Legislativa em caso de
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recebimento antecipado de verba indenizatória sem a devida prestação de contas no

prazo regulamentar.

§ 2º – No caso de prestação de contas em valor superior ao limite mensal,

acumulado ou não, estabelecido no “caput” do art. 2º desta deliberação, o valor

excedente poderá ser utilizado para prestação de contas de despesa indenizatória

relativa a meses subsequentes do mesmo exercício financeiro, observado o disposto

nos §§ 5º e 6º do art. 3º desta deliberação.

§ 3º – O valor excedente de que trata o § 2º deste artigo não será computado para

fins de liberação antecipada de verba indenizatória relativa a meses subsequentes,

ressalvada a hipótese dos dois adiantamentos previstos no “caput” deste artigo.

§ 4º – Não será concedido adiantamento de verba indenizatória relativa a exercício

financeiro subsequente.

Art. 7º – No requerimento a que se refere o “caput” do art. 2º, o Deputado atestará,

na forma constante no Anexo I desta deliberação, que:

I – as despesas foram realizadas em razão de atividade inerente ao exercício do

mandato parlamentar;

II – a contratação de serviços e a aquisição de bens estão de acordo com as regras

dispostas nesta deliberação;

III – o serviço foi prestado ou o bem foi recebido e os preços estão de acordo com

os praticados no mercado;

IV – assume inteira responsabilidade pela veracidade das informações prestadas e

pela autenticidade da documentação apresentada.

Art. 8º – Servidor do gabinete designado pelo Deputado deverá:

I – lançar os dados das notas fiscais ou documentos equivalentes comprobatórios

das despesas realizadas no Sistema de Controle de Despesas Indenizatórias relativo

ao custeio da atividade parlamentar; e

II – providenciar a remessa do requerimento a que se referem os arts. 2º e 7º desta

deliberação e do Quadro Demonstrativo das Despesas, assinados pelo Deputado, em

duas vias, juntamente com as notas fiscais ou documentos equivalentes a que se

refere o inciso I do “caput” deste artigo, para a Assessoria de Análise de Prestação de

Contas, subordinada à Diretoria de Finanças e Informática – DFI.
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Art. 9º – Para a comprovação das despesas realizadas, a nota fiscal ou documento

equivalente de quitação deverá ser apresentado na seguinte forma:

I – original, em primeira via;

II – isento de rasura, acréscimo, emenda ou entrelinha;

III – emitido em nome do Deputado, observado o disposto no inciso V do “caput” do

art. 12 desta deliberação;

IV – com a data e a discriminação dos serviços prestados ou do material fornecido;

V – com o nome, o endereço completo e o número do Cadastro de Pessoa Física -

CPF - do beneficiário do pagamento, em caso de recibo.

§ 1º – Somente será admitido recibo para a comprovação de despesa quando o

contratado, por força de lei, estiver dispensado de emitir nota ou cupom fiscal.

§ 2º – Para a comprovação de despesa de contratação com profissional autônomo,

será exigido o Recibo de Pagamento a Autônomo – RPA.

Art. 10 – O processamento da documentação comprobatória das despesas será

realizado pela Assessoria de Análise de Prestação de Contas, e a indenização será

aprovada pelo Presidente e pelo 1º-Secretário.

Art. 11 – Compete à Assessoria de Análise de Prestação de Contas, para fins do

disposto no art. 10 desta deliberação, o exame dos comprovantes das despesas

realizadas em razão de atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar

quanto aos aspectos relativos à adequação do documento fiscal com a despesa

realizada e com o disposto nesta deliberação, com exclusão de qualquer avaliação ou

responsabilidade quanto à observância de normas eleitorais, tipicidade ou ilicitude.

Parágrafo único – A Assessoria de Análise de Prestação de Contas poderá solicitar

ao requerente informações ou esclarecimentos adicionais para subsidiar a instrução

do processo de prestação de contas.

Art. 12 – Serão glosados pela Assessoria e devolvidos ao gabinete parlamentar os

documentos:

I – sem valor fiscal;

II – não originais, em primeira via;

III – com prazo de validade expirado;

IV – com rasura, acréscimo, emenda ou entrelinha;
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V – não emitidos em nome do Deputado, salvo os referentes a despesas de

passagem e hospedagem, que poderão ser emitidos em nome de servidor lotado no

respectivo gabinete;

VI – sem data e discriminação do item de serviço prestado ou do material fornecido;

VII – sem nome, endereço completo ou número do CPF do beneficiário do

pagamento discriminado no recibo, no caso de dispensa de emissão de nota ou

cupom fiscal;

VIII – cujo número esteja em desconformidade com a ordem cronológica de

emissão;

IX – emitidos ou quitados antes do término do serviço prestado;

X – em desacordo com o disposto no art. 3º desta deliberação;

XI – em modelo incompatível com o tipo de serviço prestado ou material fornecido;

XII – com valor manifestamente superior aos preços praticados no mercado;

XIII – relativos a quitação sem o carimbo personalizado da empresa ou sem

apresentação da carta-recibo em papel timbrado;

XIV – que apresentem divergência quanto a:

a) endereço;

b) atividade econômica;

c) nome ou razão social;

d) número de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ -, CPF, inscrição

estadual ou municipal;

e) Código Fiscal de Operações e Prestações de Serviços – CFOP –;

f) Autorização de Impressão de Documentos Fiscais – AIDF – estadual ou

municipal.

Parágrafo único – O caso de despesa glosada pela Assessoria de Análise de

Prestação de Contas que eventualmente configure omissão do regulamento ou

enseje interpretações divergentes poderá ser levado, mediante requerimento do

Deputado, à apreciação do Presidente e do 1º-Secretário, que decidirão sobre a

matéria, e subsequentemente, se necessário, à Mesa da Assembleia Legislativa, que

decidirá em última instância administrativa.

Art. 13 – Compete à Mesa da Assembleia Legislativa fiscalizar e aprovar a
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aplicação da verba indenizatória, incumbindo-se de:

I – proceder à tomada de contas dos Deputados, promovendo a verificação de

saldo devedor de adiantamentos concedidos;

II – tomar providências para o ressarcimento à Assembleia Legislativa de verba

indenizatória relativa a Deputado em alcance na forma do disposto no § 2º deste

artigo;

III – proceder às demais medidas pertinentes ao regular processamento da

documentação apresentada para fins de reembolso de despesas, de acordo com a

legislação vigente e com o disposto nos regulamentos da Assembleia Legislativa.

§ 1º – Compete à Mesa da Assembleia Legislativa, em caráter definitivo, avaliar e

decidir sobre a aceitação ou rejeição de documentos comprobatórios de despesas

indenizáveis em conformidade com o disposto nesta deliberação.

§ 2º – Para os fins desta deliberação, considera-se “em alcance”:

I – o Deputado ou o ex-Deputado que não apresentar a devida prestação de contas

ou aquele cuja prestação de contas não seja aprovada em virtude de aplicação do

adiantamento dos recursos em desacordo com esta deliberação;

II – o Deputado ou o ex-Deputado que se enquadre em situação prevista no art. 5º

desta deliberação que se encontrar em débito em virtude de liberação antecipada de

verba indenizatória relativa a período posterior à data da perda de seu direito.

Art. 14 – A data limite para apresentação da prestação de contas da verba

indenizatória é de noventa dias contados da data do fornecimento do produto ou da

prestação do serviço ou da emissão do documento fiscal.

Art. 15 – Não será concedido reembolso ou adiantamento de verba indenizatória a

Deputado que não tenha apresentado a devida prestação de contas relativa a

adiantamento percebido em exercício financeiro anterior.

Art. 16 – A Assembleia Legislativa fará publicar, em sua página na internet,

informações relativas às despesas de cada Deputado com a verba indenizatória

realizadas nos meses de competência subsequentes ao da publicação desta

deliberação, discriminando o tipo de despesa conforme disposto no art. 3º, o nome e

o número de CNPJ ou CPF do fornecedor do material ou do serviço, o número e a

data de emissão do documento fiscal ou equivalente e o respectivo valor
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reembolsado.

Parágrafo único – O lançamento dos dados a que se refere o “caput” deste artigo

será feito por mês de processamento da prestação de contas.

Art. 17 – Ficam revogadas as seguintes Deliberações da Mesa:

I – nº 141, de 13 de junho de 1973;

II – nº 152, de 27 de março de 1974;

III – nº 172, de 8 de abril de 1975;

IV – nº 180, de 14 de outubro de 1975;

V – nº 183, de 23 de março de 1976;

VI – nº 190, de 23 de março de 1977;

VII – nº 194, de 28 de março de 1978;

VIII – nº 205, de 16 de janeiro de 1979;

IX – nº 209, de 29 de março de 1979;

X – nº 249, de 20 de janeiro de 1982;

XI – nº 281, de 25 de janeiro de 1984;

XII – nº 283, de 25 de julho de 1984;

XIII – nº 313, de 15 de agosto de 1986;

XIV – nº 2.331, de 30 de abril de 2003;

XV – nº 2.335, de 29 de julho de 2003;

XVI – nº 2.345, de 23 de junho de 2004; e

XVII – nº 2.351, de 21 de dezembro de 2004.

Art. 18 – Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação, produzindo

efeitos a partir de 1º de julho de 2009.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia Legislativa, 15 de junho de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado -

Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

ANEXO I

(a que se refere o art. 7º da Deliberação da Mesa nº 2.446, de 15 de junho de 2009)

REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA

ATIVIDADE PARLAMENTAR

Deputado: Matrícula:
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REFERÊNCIA: ______/20____

À Assessoria de Análise de Prestação de Contas:

Nos termos da Deliberação da Mesa nº 2.446, de 15 de junho de 2009, solicito o

reembolso de despesas realizadas em razão de atividade inerente ao exercício do

mandato parlamentar, especificadas no Quadro Demonstrativo do mês

__________________/20____, anexo e parte integrante deste requerimento.

Para tanto, assumo inteira responsabilidade pela veracidade das informações

prestadas, pela autenticidade e pela legitimidade da documentação apresentada e

ATESTO que:

1 – não houve despesa de hospedagem no Município de Belo Horizonte nem

despesa de alimentação para servidor lotado no gabinete do qual sou titular;

2 – não foi adquirido material permanente, assim considerado o de vida útil superior a

dois anos;

3 – não foi contratado serviço de consultoria, assessoria, pesquisa ou trabalho

técnico com servidor ou empregado da administração pública do Estado de Minas

Gerais;

4 – as despesas de condomínio, IPTU, água, energia elétrica, limpeza, conservação,

higienização, sistema de segurança e telefonia fixa e móvel são relativas a escritório

de representação político-parlamentar mantido por este Deputado;

5 – as despesas previstas no inciso II do “caput” do art. 3º da Deliberação da Mesa n°

2.446, de 2009, são relativas a veículos de minha propriedade ou utilizados no

exercício das atividades parlamentares deste Deputado;

6 – as despesas com locação de bens móveis foram realizadas mediante contrato

firmado com pessoa jurídica cuja atividade econômica é compatível com o objeto da

locação e sem cláusulas que configurem “leasing”, locação financeira, arrendamento

mercantil ou qualquer outra modalidade que possibilite a sua aquisição;

7 – as despesas relativas à divulgação da atividade parlamentar e à promoção de

eventos referem-se às ações parlamentares deste Deputado no exercício de seu

mandato e não contêm gastos que caracterizem campanha ou propaganda eleitoral;

8 – a aquisição de bens e a contratação de serviços foram realizadas de acordo com

as regras dispostas na Deliberação da Mesa nº 2.446, de 2009;
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9 – não foram locados bens imóveis, móveis e equipamentos nem adquiridos bens ou

contratados serviços de:

a) cônjuge ou companheiro/a deste Deputado ou de parente consanguíneo ou afim

até o terceiro grau; ou

b) de empresa em que este Deputado ou pessoa prevista na alínea “a” deste item

seja sócio proprietário, controlador ou diretor;

10 – os serviços foram prestados e os bens foram recebidos, estando os preços de

acordo com os praticados no mercado;

11 – os reembolsos solicitados não se referem a despesas já custeadas pela

Assembleia Legislativa ou por outra entidade pública ou privada.

AUTORIZO, ainda, na hipótese de aplicação do disposto no inciso II do “caput” do art.

13 da Deliberação da Mesa nº 2.446, de 2009, combinado com o § 2º do mesmo

artigo, o desconto em minha folha de pagamento de caráter remuneratório, ou, se for

o caso, na folha relativa ao pagamento de proventos a cargo do Instituto de

Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais – Iplemg – dos valores

correspondentes a eventual ressarcimento à Assembleia Legislativa da verba

indenizatória de que trata a deliberação em referência.

Belo Horizonte, ______ de ____________________ de 20____.

___________________________________________

Assinatura do Deputado

ANEXO II

(a que se refere o art. 6º da Deliberação da Mesa nº 2.446, de 15 de junho de 2009)

REQUERIMENTO DE ADIANTAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA PARA

REALIZAÇÃO DE DESPESA EM RAZÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR

Deputado: Matrícula:

REFERÊNCIA: ______/20____

Senhor Presidente e Senhor 1º-Secretário:
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Nos termos do art. 6º da Deliberação da Mesa nº 2.446, de 15 de junho de 2009,

solicito a V. Exas. o adiantamento de uma parcela mensal de verba indenizatória, no

valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), referente ao mês

__________________/20____, para a realização de despesa em razão de atividade

inerente ao exercício do mandato parlamentar de acordo com as regras de utilização

previstas na deliberação em referência.

Para tanto, assumo inteira responsabilidade pela veracidade das informações

prestadas e pela devida prestação de contas à Assessoria de Análise de Prestação

de Contas dos valores recebidos a título do adiantamento ora solicitado, de acordo

com as normas vigentes.

AUTORIZO, ainda, na hipótese de aplicação do disposto no inciso II do “caput” do art.

13 da Deliberação da Mesa nº 2.446, de 2009, combinado com o § 2º do mesmo

artigo, o desconto em minha folha de pagamento de caráter remuneratório, ou, se for

o caso, na folha relativa ao pagamento de proventos a cargo do Instituto de

Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais – Iplemg – dos valores

correspondentes ao devido ressarcimento à Assembleia Legislativa referentes ao

adiantamento objeto deste requerimento.

Belo Horizonte, ______ de ____________________ de 20____.

_____________________________________

Assinatura do Deputado

À Diretoria-Geral, em _____/_____/________:

Deferimos o requerimento em epígrafe e autorizamos o processamento do

adiantamento.

________________________________

________________________________

Presidente                                                                 1º-Secretário

À Diretoria de Recursos Humanos, em _____/_____/________:

Para processamento, de acordo com a autorização dos Senhores Presidente e 1º-

Secretário, e os correspondentes lançamentos individualizados nas fichas financeiras

e posterior encaminhamento à Gerência-Geral de Finanças e Contabilidade – GFC.
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_________________________________

Diretor-Geral

ATAS

ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 18/6/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

Correspondência: Mensagem nº 367/2009 (encaminhando solicitação de retirada de

tramitação do Projeto de Lei nº 596/2007), do Governador do Estado - Ofícios e

cartões - Questões de ordem - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições: Projetos de Lei nºs 3.433 a 3.438/2009 - Requerimentos nºs 4.055 a

4.071/2009 - Requerimentos dos Deputados Arlen Santiago e outros e Tiago Ulisses

e da Deputada Ana Maria Resende - Comunicações: Comunicações das Comissões

de Saúde e do Trabalho e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - 2ª Parte (Ordem do

Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do Sr. Presidente - Designação de

Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Escolha de Conselheiro

do Tribunal de Contas do Estado - Comunicação da Presidência - Leitura de

Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento contido na Mensagem

nº 367/2009, do Governador do Estado; deferimento - Requerimentos do Deputado

Tiago Ulisses e da Deputada Ana Maria Resende; deferimento - Questão de ordem -

Registro de presença - Questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento

Rodrigues - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Genaro - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico

Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Djalma Diniz - Elmiro Nascimento -

Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco -

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

Guedes - Rômulo Veneroso - Ruy Muniz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago
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Ulisses - Vanderlei Jangrossi - 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 Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 2º- Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

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

seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 367/2009*

Belo Horizonte, 17 de junho de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos do art. 285, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, solicito-

lhe a retirada do Projeto de Lei nº 596, de 2007, de minha autoria, que altera a Lei nº

5.960, de 1º de agosto de 1972, que consolida a legislação tributária do Estado de

Minas Gerais.

Antecipo agradecimento e reitero, na oportunidade, expressões de meu elevado

apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.”

* - Anexe-se ao Projeto de Lei nº 596/2007.

- Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do Sr. Gilmar Mendes, Presidente do Supremo Tribunal Federal, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 3.285/2009 , do Deputado Sebastião Costa.
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Do Sr. Ademir Camilo, Deputado Federal, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 3.718/2009, da Comissão de Direitos  Humanos.

Do Sr. Joaquim Alves de Andrade, Desembargador do Tribunal de Justiça do

Estado e coordenador do projeto Novos Rumos na Execução Penal, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 3.536/2009 , da Comissão Especial da

Execução das Penas.

Da Sra. Renata Vilhena (2), Secretária de Planejamento e Gestão, prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 3.734/2 009, da Comissão de

Participação Popular, e 3.280, do Deputado Domingos Sávio.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão, encaminhando o

relatório de avaliação dos programas do PPAG relativo ao ano de 2008. (- À

Comissão de Fiscalização Financeira e de Participação Popular.)

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão, pedindo

providências para a retificação de erro material contido na exposição de motivos que

acompanha o Projeto de Lei nº 3.367/2009, do Governador do Estado. (- Anexe-se ao

Projeto de Lei nº 3.367/2009.)

Do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 3.788/2009, da Comissã o de Política Agropecuária.

Da Sra. Marisa Borges, Chefe de Gabinete do Ministro da Cultura (substituta),

agradecendo o convite para o debate “Políticas públicas para a cultura nacional”,

lamentando a impossibilidade de comparecimento do titular da Pasta ao evento e

informando que o Sr. Ranulfo Alfredo Manevy de Pereira Mendes o representará. (- À

Comissão de Cultura.)

Do Sr. Athos Mameluque Mota, Presidente da Câmara Municipal de Montes Claros,

solicitando, em atenção a requerimento do Vereador Antônio Silveira de Sá aprovado

por essa Casa Legislativa, que esta Casa se empenhe junto ao governo estadual com

vistas à prorrogação do prazo para cadastramento dos poços artesianos e usuários

de outras fontes de água, bem como ao estabelecimento de tarifa diferenciada para a

concessão de outorga de uso de poços tubulares ou artesianos para os produtores

rurais e associações comunitárias do Norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha. (- À

Comissão de Minas e Energia.)



____________________________________________________________________________
883

Do Sr. Luís Márcio Araújo Ramos, Presidente da Fhemig, encaminhando o

“Caderno de Protocolos Clínicos da Fhemig - Volume I”. (- À Comissão de Saúde.)

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 3.700/2009, do Deputad o Rômulo Veneroso.

Do Sr. Paulo de Tarso Almeida Paiva, Presidente do BDMG, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 3.844/2009, da Comissã o de Política Agropecuária.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil, prestando

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 2.984, 3.149, 3.163 e 3.210/2009, em

atenção a pedidos da Comissão de Justiça. (-Anexem-se as notas técnicas aos

respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 3.777/2009 , da Comissão de Direitos

Humanos.

Do Sr. Ronaldo Araújo Pedron, Subsecretário de Atendimento às Medidas

Socioeducativas da Secretaria de Defesa Social, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 3.540/2009, da Comissão Especial da  Execução das Penas no

Estado.

Do Sr. André Luiz Amorim Siqueira, Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.471/2009, da Comissão de

Direitos Humanos.

Do Sr. Nilton Manoel, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ipatinga,

encaminhando cópias de indicações apresentadas por Vereadores Mirins dessa

Casa, referentes a reforma e ampliação das escolas públicas estaduais. (- À

Comissão de Fiscalização Financeira.)

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.)

Da Sra. Neusa Coutinho Affonso, Secretária de Controle Interno do Tribunal de

Contas da União, prestando informações relativas ao requerimento da Comissão de

Educação encaminhado pelo Ofício nº 1982/2007/SGM.
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Do Sr. Luiz Cláudio Monteiro Morgado, Coordenador-Geral de Finanças, Convênios

e Contabilidade da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do

Ministério do Desenvolvimento Agrário, comunicando celebração do Termo de

Convênio nº 700893/2008. (- 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. Félix de Sousa Araújo Sobrinho, Secretário Legislativo da Assembleia

Legislativa do Estado da Paraíba, solicitando sejam encaminhadas a essa Casa as

publicações que menciona, produzidas pelo Legislativo mineiro.

Dos Srs. Wilian Vagner Moreira e Argemiro Ferro Filho, respectivamente Diretor-

Coordenador-Geral e Secretário de Saúde e Segurança no Trabalho do Sindieletro-

MG, denunciando o desrespeito à legislação trabalhista, assim como à saúde do

trabalhador e à segurança no trabalho por parte da Cemig e das empreiteiras que

contrata e solicitando o apoio desta Casa à preservação da vida dos eletricitários

mineiros. (- À Comissão do Trabalho.)

Do Sr. Lúcio Delfino, Diretor Administrativo da Associação Brasileira dos Mutuários

da Habitação, apresentando a “Cartilha da Casa Própria”, guia produzido pela

instituição, disponível em seu “site”. (- À Comissão de Defesa do Consumidor.)

CARTÕES

Do Sr. Antônio Carlos Andrada, Diretor da “Revista do Tribunal de Contas do

Estado”, encaminhando o primeiro número da publicação. (- À Comissão de

Fiscalização Financeira.)

Do Sr. José Fernando Coura, Presidente do Sindiextra, encaminhando cópia de

circular enviada aos associados, que trata da obrigatoriedade de licença ambiental

prévia para ampliação de empreendimentos já licenciados. (- À Comissão de

Turismo.)

Questões de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, registro, com pesar, o falecimento

do Dr. Sidney Safe da Silveira, advogado e ex-Secretário de Segurança Pública de

Minas Gerais, que militou na advocacia, especialmente na área criminal, por mais de

45 anos. Registramos seu falecimento para o conhecimento dos demais pares desta

Casa, bem como de toda a população mineira.
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O Sr. Presidente - Corroborando a informação do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a

Presidência comunica também o falecimento do Sr. Antonino Diniz Neto, ocorrido no

último dia 12 de julho, nesta cidade. Ele era empresário do setor têxtil. Assim como o

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, somos solidários à família enlutada, principalmente na

pessoa do seu irmão, o Sr. Agnaldo Diniz Filho, empresário e Presidente da

Associação Brasileira da Indústria Têxtil - Abit -, também Presidente da Cedro

Cachoeira Empresa Têxtil Ltda., de Minas Gerais. À família nossos sentimentos e

condolências cristãs.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, informo aos companheiros Deputados

desta Casa que, dentro de mais ou menos 10 minutos, a Assembleia de Minas

promoverá importantíssimo debate com representantes das Assembleias de

Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Teremos efetivamente a criação da Cipe São

Francisco, com vistas ao projeto de revitalização desse rio, da construção de

interceptores de esgotos e de tratamento desses em todas as cidades ribeirinhas, nas

cidades das calhas e naquelas que compõem a bacia do Rio São Francisco. Além

disso, outros temas serão desenvolvidos. Essa reunião será muito importante, por

isso convido os companheiros para participarem desse evento, que se realizará nesta

Casa, no Auditório ou no Plenarinho. Esta é uma oportunidade ímpar para que Minas

debata esse tema, principalmente porque, na reunião da parte da manhã, tomamos

conhecimento, por meio da imprensa, de que o processo de transposição do Rio São

Francisco já se encontra em fase bastante adiantada. Não entendo, não concordo e

fico indignado quando o governo federal, pelo qual tenho o máximo respeito e que

meu partido apoia, dá sequência a esse processo de transposição, com a construção

de dois canais - o principal deles tem 400km de extensão e o secundário 300km -,

sem que tenhamos efetivamente as ações de revitalização do Rio São Francisco,

onde praticamente já não há tanta vida como no passado. Todas as cidades mineiras

jogam o seu esgoto “in natura” nesse rio, poluindo-o cada vez mais. O processo de

tratamento de esgoto da grande área metropolitana de Belo Horizonte, por meio do

Rio das Velhas, ainda não está concluído em sua totalidade. Está adiantado e sendo

encaminhado. No Nordeste brasileiro, esse processo encontra-se em fase bem

adiantada da transposição. O pensamento que tivemos hoje, nós e parlamentares de
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quatro outros Estados, numa votação democrática, foi o de escolher Minas Gerais

para presidir a Cipe São Francisco desses quatro Estados. Parece-me que o

Deputado Paulo Guedes, norte-mineiro, está sendo indicado para presidir essa Cipe,

aliás ele tem meu total e irrestrito apoio. A discussão desse processo já está bastante

adiantada, é uma oportunidade ímpar para o Deputado Ademir, que é da Região

Metropolitana, e faz parte da bacia do Rio São Francisco. O nosso Rio da Velhas

recebe todo o esgotamento sanitário, o Rio Paraopeba e vários outros rios também.

Então, deveríamos dispensar todas as nossas atenções nesta tarde para estarmos

presentes a essa reunião. Esse é um fato histórico para Minas Gerais. Minas dirá não

ao processo de transposição da forma como está sendo realizado, mas, ao mesmo

tempo, apoiará o governo federal fazendo com que o governo priorize efetivamente

essa questão da revitalização. Temos grandes barragens para serem construídas,

como a do Jequitaí, que se arrasta por quase 20 anos, e Montes Claros, que ainda

não concluiu o sistema de tratamento de seu esgoto e joga tudo no Rio Verde e este

joga no Rio São Francisco. Tivemos conhecimento de que no Estado da Bahia, talvez

pelo fato de o Ministro Geddel ser baiano, esse processo de construção das estações

de tratamento de esgotos já está bastante adiantado. Todas as cidades estão sendo

atendidas, e Minas ainda se arrasta a passos lentos. Estarão presentes aqui o

Presidente da Codevasf, o Diretor do DNOCS, o representante do Ministério da

Integração Nacional, o representante do governo do Estado. Então, gostaria de

propor a V. Exa., que interrompa ou encerre esta reunião o mais rapidamente

possível, o que não causará nenhum prejuízo a nossa pauta da tarde de hoje se não

houver nenhum projeto urgente - mesmo porque não vejo quórum na Casa - para que

possamos participar da reunião da Cipe e prestigiá-la, pois Minas Gerais será

escolhida para presidir nos próximos anos essa Cipe. A partir de agora será discutida

uma pauta extensa, que será transformada em documento a ser encaminhado aos

Deputados Federais, ao Ministro da Integração Nacional, ao Presidente do DNOCS,

ao Presidente da Codevasf, ao governo Aécio, que apoia, que é um batalhador e

baluarte no processo de revitalização do nosso rio. Então a nossa proposta, Sr.

Presidente, sem querer interferir nos trabalhos desta tarde, é que interrompamos os

trabalhos e, caso não seja possível, que se dê continuação a eles na parte urgente da



____________________________________________________________________________
887

reunião, para prestigiarmos a reunião da Cipe São Francisco, que é tão importante.

O Sr. Presidente - Gostaria também de informar que vários colegas Deputados

estão, neste momento, no Salão Nobre prestando uma homenagem ao Senador

Magno Malta, que preside a CPI da Pedofilia em nosso país e faz um grande trabalho

no esclarecimento e no combate a esse grave problema da nossa sociedade.

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 3.433/2009

Declara de utilidade pública a Fundação Educacional, Cultural e Artística

Imaculada, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Educacional, Cultural e

Artística Imaculada, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

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

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2009.

Tiago Ulisses

Justificação: A Fundação Educacional, Cultural e Artística Imaculada é uma

entidade sem fins lucrativos com sede no Município de Conselheiro Lafaiete, tendo

por finalidade precípua produzir e executar os serviços de radiofusão em todas as

suas modalidades. Não apresentando natureza comercial, a entidade tem fins

exclusivamente educativos, culturais e artísticos.

Como visto, a entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de utilidade

pública, razão pela qual rogo a meus pares a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.434/2009

Declara de utilidade pública a entidade Associação de Proteção aos Moradores da
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Cidade de Dom Joaquim, com sede no Município de Dom Joaquim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção aos

Moradores da Cidade de Dom Joaquim, com sede no Município de Dom Joaquim.

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

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2009.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: A Associação de Proteção aos Moradores da Cidade de Dom Joaquim

é entidade civil, sem fins lucrativos em funcionamento há mais de um ano, que

desenvolve importante trabalho de fins sociais, assistenciais, filantrópicos, culturais,

comunitários e esportivos, e cuja Diretoria é constituída por pessoas de reconhecida

idoneidade, que desenvolvem atividades voluntárias.

Portanto, pela importância deste projeto, contamos com o apoio dos nobres 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.

PROJETO DE LEI Nº 3.435/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Nordestinos, com sede no Município

de São Sebastião do Paraíso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Nordestinos com sede

no Município de São Sebastião do Paraíso.

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

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2009.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A principal finalidade da Associação dos Nordestinos, consiste em

promover atividades culturais, esportivas, folclóricas, cívicas e de recreação em geral;

administrar estabelecimentos educacionais, principalmente os de ensino

profissionalizante, em todos os níveis de ensino; e prestar assistência social.

A entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,
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razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.436/2009

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que especifica ao Município de

Pompéu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de Pompéu

o imóvel constituído pela área de 2.000m² (dois mil metros quadrados), situado na

Rua Castelo Branco, 833, Bairro Volta do Brejo, no Município de Pompéu, registrado

sob o nº de ordem 3.892 no Livro 3-F, a fls. 93, v, e 94, do Registro de Imóveis de

Pompéu, onde se encontra em funcionamento o - Programa de Saúde da Família -

PSF.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo será reformado

para abrigar várias secretarias municipais.

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

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2009.

Zezé Perrella

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo fazer a reversão, ao Município de

Pompéu, de imóvel situado nesse Município.

Com a municipalização da educação, o referido imóvel foi doado ao Município para

o funcionamento da Escola José Maria de Carvalho, mas atualmente se encontra em

funcionamento, no local, o Programa de Saúde da Família - PSF - do Bairro Volta do

Brejo, o qual será transferido para o prédio que será construído na Rua João

Machado, no mencionado Município.

O Município pretende adequar o prédio para abrigar várias secretarias municipais.

Para que isso ocorra faz-se necessária a reversão do imóvel ao Município de

Pompéu.

Esperamos, portanto, contar com o apoio de todos os parlamentares desta Casa à

aprovação deste projeto de lei.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.437/2009

Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de sistema de blindagem nas viaturas

das Polícias Civil e Militar do Estado e nos Postos de Observação e Vigilância - POVs

- e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os carros utilizados pela Polícia Civil do Estado e os destinados ao

policiamento ostensivo pela Polícia Militar do Estado, especialmente em áreas com

índices de criminalidade reconhecidamente elevados, bem como os Postos de

Observação e Vigilância - POVs - da Polícia Militar do Estado serão equipados com

sistema de blindagem contra disparos balísticos.

Art. 2º - O sistema de blindagem contra disparos balísticos dos carros abrangerá o

para-brisa dianteiro, os vidros e os painéis das portas dianteiras e das colunas

dianteiras e centrais, ao passo que a blindagem dos Postos de Observação e

Vigilância compreenderá portas e vidros.

Art. 3º - Os postos já instalados sofrerão adaptações para atender ao disposto

nesta lei.

Art. 4º - O sistema de blindagem previsto nesta lei será implementado

gradativamente, sendo o quantitativo de carros, o número de Postos de Observação e

Vigilância e sua localização definidos em consonância com o planejamento e as

prioridades estabelecidos pelo Comando da Polícia Militar do Estado e pela

Secretaria de Estado de Defesa Social, no prazo de um ano contado da data da

publicação desta lei.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2009.

Ruy Muniz

Justificação: Oferecer condições dignas para o pleno exercício dos elevados

encargos atribuídos aos policiais no combate à violência e à criminalidade constitui

obrigação do Estado.

Presenciamos uma realidade trágica. Os criminosos estão se armando de forma
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cada vez mais aprimorada, ao mesmo tempo em que são destinados aos nossos

policiais equipamentos ultrapassados, de reduzido poder de fogo.

As Polícias Militar e Civil do Estado já não podem conviver com tão desigual

realidade. Assim, propomos a instalação, pelo poder público, de sistema de

blindagem para segurança balística em todas as viaturas que atuem efetivamente no

combate à criminalidade e à violência.

O mercado de blindagem de veículos desenvolveu-se desmedidamente no Brasil,

nos últimos anos, devido aos sequestros e assaltos. As empresas nacionais possuem

qualidade de serviços compatível com as de países do Primeiro Mundo e poderão

aperfeiçoar ainda mais a proteção que pretendemos proporcionar.

Iniciativas como esta são necessárias para que a população tenha segurança

pública de qualidade. Com policiais motivados e equipados de forma adequada,

certamente a criminalidade será reduzida em nosso Estado.

A matéria objeto desta proposição se insere no âmbito de competência do Estado,

por força do disposto no § 1º do art. 25 da Constituição da República, combinado com

o art. 9º da Carta Estadual.

Além disso, o projeto se coaduna com o art. 2º, V, da Constituição mineira, que

preceitua ser objetivo prioritário do Estado, entre outros, criar condições para a

segurança e a ordem públicas.

Por fim, inexiste irregularidade quanto à deflagração do processo legislativo, uma

vez que o tema da proposição não se enquadra entre as matérias de inciativa

privativa previstas no art. 66 da Constituição Estadual.

- 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 3.438/2009

Veda a realização dos exames que especifica e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica vedada a realização de exames optométricos, a manutenção de

equipamentos médicos e a venda sem prescrição médica de óculos de grau e lentes

de contato no interior dos estabelecimentos comerciais denominados óticas ou
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estabelecimentos congêneres, ou mesmo fora de suas dependências.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei considera-se:

I - exames optométricos os exames de refração e a adaptação de lentes de contato;

II - equipamentos médicos a lâmpada de fenda, o autorrefrator, o ceratômetro, o

refrator e o oftalmoscópio direto.

Art. 2º - Fica vedado ainda aos estabelecimentos de que trata o art. 1º a realização,

por qualquer meio, de anúncios sugerindo a adaptação de lentes de contato.

Parágrafo único - O não-cumprimento desta lei sujeitará o infrator às seguintes

penalidades, sem prejuízo das sanções cíveis e penais cabíveis:

I - advertência, na primeira ocorrência;

II - multa, no valor de 100 Ufemgs (cem Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais), na segunda ocorrência;

III - multa equivalente ao dobro da prevista no inciso II, nas ocorrências

subsequentes, e suspensão temporária das atividades do infrator pelo prazo máximo

de trinta dias;

IV - cassação do alvará de funcionamento.

Art. 3º - A fiscalização do cumprimento desta lei ficará a cargo dos órgãos de

proteção e defesa do consumidor.

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2009.

Ruy Muniz

Justificação: O projeto decorre da necessidade de proteger e zelar pela saúde da

população, notadamente no que se refere aos usuários de lentes de grau e de

contato, os quais, por falta de informação, podem ser induzidos a procurar os

estabelecimentos comerciais denominados óticas para a compra de tais lentes sem a

devida prescrição médica.

Tal procedimento coloca em risco a saúde pública. Assim, não há dúvidas sobre a

importância do projeto, diante da necessidade de coibir a prática de atividades

privativas de médico oftalmologista por pessoas não habilitadas.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares aprovação deste projeto de

lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização
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Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 4.055/2009, do Deputado Almir Paraca, em que solicita seja encaminhado ao

Chefe da Polícia Civil do Estado e aos Secretários de Defesa Social e de

Planejamento pedido de providências para que acolham as reivindicações da

Comissão de Excedentes do Concurso de Delegado da Polícia Civil de Minas Gerais.

(- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Braulio Braz.

Anexe-se ao Requerimento nº 4.018/2009, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.)

Nº 4.056/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento pelas

comemorações dos seus 25 anos de fundação. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 4.057/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita sejam formuladas

manifestações de aplauso aos Srs. José Milton da Rocha, Presidente da Associação

Mineira de Municípios e Prefeito de Conselheiro Lafaiete, e Genesco Neto, Presidente

da Associação dos Vereadores do Estado de Minas Gerais, pela iniciativa do 2º

Encontro de Vereadores na Administração Municipal. (- À Comissão de Assuntos

Municipais.)

Nº 4.058/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Controladoria-Geral da União no Estado e com a Prefeitura

Municipal de Belo Horizonte pelo Programa Olho Vivo no Dinheiro Público. (- À

Comissão de Administração Pública.)

Nº 4.059/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Gustavo Costa Nassif pela eleição e posse na

Associação Brasileira de Ouvidores - Ombudsman Seccional Minas Gerais. (- À

Comissão de Direitos Humanos.)

Nº 4.060/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita sejam formulados

votos de congratulações com os Srs. Aécio Neves, Governador do Estado, Maurício

Oliveira Júnior, Secretário de Defesa Social, e Robson Braga de Andrade, Presidente

do Instituto Minas pela Paz, pelo lançamento do Projeto Regresso.

Nº 4.061/2009, do Deputado Ruy Muniz, em que solicita seja encaminhado ao Ten.-
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Cel. PM Franklin de Paula Silveira, Comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar de

Montes Claros, pedido de providências com vistas ao aumento do efetivo da Polícia

Militar na Praça Beato Francisco Cool.

Nº 4.062/2009, do Deputado Ruy Muniz, em que solicita seja encaminhado ao Ten.-

Cel. PM Franklin de Paula Silveira, Comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar de

Montes Claros, pedido de providências para mudar a entrada do posto policial

localizado na Praça Beato Francisco Cool. (- Distribuídos à Comissão de Segurança

Pública.)

Nº 4.063/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente da Cemig pedido de informações sobre o estudo de viabilidade

econômico-financeira realizado pela empresa, que aponta a locação e a terceirização

da gestão de 1.193 veículos automotores de carga e de passageiros como a melhor

medida de economia de recursos públicos, em detrimento da aquisição de veículos e

investimentos na área técnica própria da empresa. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 4.064/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Associação Comercial e Industrial de Contagem pelos

esforços realizados com vistas a comemorar a Semana da Indústria de Contagem. (-

À Comissão de Turismo.)

Nº 4.065/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Escola Estadual Professor Vicente Lopes Perez pelo

destaque no Programa de Avaliação da Educação Básica.

Nº 4.066/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretária de Educação pedido de providências com vistas à aquisição de utensílios

para servir a merenda escolar aos estudantes nas escolas estaduais do Estado, em

especial nas instituições de ensino sediadas em Uberlândia. (- Distribuídos à

Comissão de Educação.)

Nº 4.067/2009, da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado, em que

solicita seja encaminhada à Secretaria de Saúde e à Secretaria de Defesa Social

cópia do relatório da visita realizada ao Hospital de Pronto Socorro Doutor Mozart

Geraldo Teixeira pela Comissão de Saúde Pública e Bem-Estar Social da Câmara

Municipal de Juiz de Fora, para análise do caso e providências cabíveis. (- À
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Comissão de Saúde.)

Nº 4.068/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Chefe da Polícia Civil do Estado pedido de providências para que o

governo do Estado determine que os 41 candidatos excedentes aprovados no

concurso público 2008/01 para o cargo de Delegado de Polícia sejam matriculados no

curso de formação para provimento desse cargo. (Semelhante proposição foi

apresentada anteriormente pelo Deputado Braulio Braz. Anexe-se ao Requerimento

nº 4.018/2009, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 4.069/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado e ao Secretário de Defesa Social pedido de

providências com vistas à nomeação dos 41 candidatos excedentes aprovados no

último concurso público para o cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado. (-

Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Braulio Braz.

Anexe-se ao Requerimento nº 4.018/2009, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.)

Nº 4.070/2009, da Comissão Extraordinária para o Enfrentamento da Crise

Econômico-Financeira Internacional, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado e ao Secretário de Fazenda pedido de providências com vistas

à desoneração total de toda a produção originária da agricultura familiar. (- À

Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 4.071/2009, da Comissão de Defesa do Consumidor, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com o Sr. Amauri Artimos da Matta, Promotor de

Justiça, pelo trabalho realizado à frente do Procon Estadual.

Do Deputado Arlen Santiago e outros em que solicitam seja criada a Frente

Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas de Minas Gerais. (- À Mesa da

Assembleia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado Tiago Ulisses e

da Deputada Ana Maria Resende.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Saúde e do

Trabalho e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
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2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a Presidência passa à 2ª Parte

da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da

Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão

abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que, em reunião realizada ontem, dia 17/6/2009,

a Mesa da Assembleia deferiu os Requerimentos nºs 4.020 a 4.023/2009, relativos,

respectivamente, às candidaturas do Sr. Alexandre Bossi Queiroz e dos Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Irani Barbosa e Sebastião Helvécio ao cargo de Conselheiro do

Tribunal de Contas do Estado, por estarem atendidos os requisitos estabelecidos no

art. 78 da Constituição do Estado. Informa, ainda, que os requerimentos serão

encaminhados à Comissão Especial, nos termos do art. 238 do Regimento Interno.

Designação de Comissões

- A seguir, o Sr. Presidente designa os membros da Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre a Escolha de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, que foi

publicada na edição anterior.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, o Requerimento nº 4.071/2009, da Comissão

de Defesa do Consumidor. 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 Saúde - aprovação, na 11ª Reunião Ordinária, em

17/6/2009, dos Projetos de Lei nºs 3.121/2009, do Deputado Antônio Carlos Arantes,

3.246/2009, do Deputado Doutor Rinaldo, 3.271/2009, da Deputada Maria Lúcia

Mendonça, e 3.280/2009, do Deputado Sargento Rodrigues, e dos Requerimentos

nºs 3.899/2009, do Deputado Fahim Sawan, 3.946/2009, do Deputado Carlin Moura,

3.963 a 3.966/2009, do Deputado Weliton Prado, 3.971/2009, do Deputado Irani
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Barbosa, e 3.998/2009, da Deputada Rosângela Reis; e do Trabalho - aprovação, na

11ª Reunião Ordinária, em 17/6/2009, dos Projetos de Lei nºs 1.823/2007 com a

Emenda nº 1, do Deputado Carlos Mosconi, 2.953/2008, do Deputado Inácio Franco,

3.244/2009, do Deputado Tiago Ulisses, 3.262/2009, do Deputado Ivair Nogueira,

3.265/2009, do Deputado Alberto Pinto Coelho, 3.268/2009, do Deputado Antônio

Júlio, 3.273/2009, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, 3.279/2009, do Deputado

Deiró Marra, 3.286/2009, do Deputado Tenente Lúcio, 3.293/2009, do Deputado

Inácio Franco, 3.294/2009, do Deputado Wander Borges, 3.298/2009, do Deputado

Padre João, 3.299/2009, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, 3.301/2009, do

Deputado Alberto Pinto Coelho, 3.309/2009, do Deputado José Henrique, 3.314/2009,

do Deputado Wander Borges, e 3.324/2009, do Deputado Jayro Lessa, e dos

Requerimentos nºs 3.950/2009, da Deputada Rosângela Reis, e 4.003/2009, do

Deputado Wander Borges (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, requerimento contido na Mensagem nº 367/2009,

do Governador do Estado, solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº

596/2007, e requerimento do Deputado Tiago Ulisses, solicitando a retirada de

tramitação do Projeto de Lei nº 3.364/2009 (Arquivem-se os projetos.); e, nos termos

do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimento da Deputada Ana Maria

Resende, solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei nº 731/2007.

Questão de Ordem

O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, gostaria de comunicar à Casa que

estive em Brasília nos dois últimos dias para participar de uma reunião programada

pela Frente Parlamentar da Saúde na Câmara Federal, na presença do atual

Presidente, Deputado Tarcísio Perondi; do ex-Presidente, Deputado mineiro Rafael

Guerra e de vários parlamentares quem compõem a Frente, juntamente com a

Confederação das Santas Casas do Brasil. Estiveram lá também o ex-Deputado

Saulo Coelho, provedor da Santa Casa de Belo Horizonte, e o atual administrador da

Santa Casa, Dr. Porfírio. Foi feita uma ampla reunião para que tivéssemos noção do

que está acontecendo em Brasília relativamente à reforma tributária. Caro Deputado
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Wander Borges, a situação é grave. Todos os Deputados que estavam ali, tanto da

Situação quanto da Oposição, que compõem a Frente Parlamentar foram unânimes

em manifestar enorme preocupação com os rumos que vem tomando a reforma

tributária que pretende extinguir de uma só vez todas as contribuições sociais que se

encontram hoje no Orçamento da República, que perfazem quase

R$300.000.000.000,00 ao ano. As inúmeras contribuições sociais seriam, em síntese,

substituídas pelo chamado IVA, um imposto que ainda não praticamos e que viria a

ser praticado depois da reforma tributária. Não quero fazer críticas à questão da

existência do IVA, muitos consideram que é um imposto que o Brasil precisa praticar.

Porém, a extinção dessas contribuições sociais que perfazem a totalidade do

orçamento da seguridade social é, Sr. Presidente, uma grande temeridade.

Seguridade social se compõe da Previdência Social, da assistência social, da saúde,

além de participar dos orçamentos da educação e do Ministério do Trabalho. Vejam

que é um orçamento poderosíssimo no País, que diz respeito a milhões de brasileiros

que recebem aposentadoria e pensão, ao orçamento da saúde inteiramente, e o

governo não acena com a garantia. Vamos acabar com isso, e o que vai acontecer?

Vamos ver como vai ser praticado o IVA, quanto vai render, como vai ser

contabilizado no País inteiro de uma hora para outra, como vai reverter para

Ministérios tão importantes no nosso país. Então, Presidente, estive nessa reunião

como Presidente da Comissão de Saúde da Assembleia de Minas, procurando

articular-nos com a diretoria da Frente Parlamentar da Saúde, a fim de, com o apoio e

a direção da Frente, mobilizar as Assembleias Legislativas de todo o Brasil no intuito

de produzir uma discussão com segurança, racionalidade, firmeza e determinação

para que essa manifestação fosse levada a Brasília, para manifestar a preocupação

do povo brasileiro com esse perigo que a seguridade social poderá sofrer na

iminência de uma reforma tributária que colocará em risco todo o seu orçamento.

Então, essa á a manifestação que gostaria de fazer, trazendo ao conhecimento da

Casa nossa preocupação de que essa é uma situação da maior gravidade que

naturalmente diz respeito à vida de milhões e milhões de brasileiros. A Assembleia de

um Estado tão importante como Minas Gerais não pode ficar ausente e omisso numa

discussão dessa dimensão. Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, agradecendo a
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V. Exa. a atenção. Muito obrigado.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência, com muita alegria, registra a presença, em

Plenário, dos colegas Deputados de alguns Estados nordestinos. Estão aqui não só

preocupados, mas ocupados em discutir o que é melhor para o Rio São Francisco e

para os nossos irmãos do Nordeste Setentrional. Falta água, há uma necessidade,

mas, também, recentemente vivemos um mês de excesso de chuva na região. Então,

a questão talvez não seja a falta de água, mas a falta de competência de

armazenamento. Há muitos anos foi construído o Açude Orós no Ceará. Na época, a

obra foi uma redenção para o Estado. Tivemos agora a ruptura de uma barragem em

razão do excesso de água. Assim, é preciso que se faça realmente uma análise

profunda, efetiva e com muita razão sobre essa necessidade, pois não sabemos o

que pode vir a acontecer com o Rio São Francisco. Estamos cobrando a todo instante

a revitalização desse rio e dos seus afluentes. Assim, cumprimento os colegas e os

parabenizo.

Com a palavra, pela ordem, o Presidente da Cipe, representando Minas Gerais,

Deputado Paulo Guedes, a fim de que nos informe os nomes dos colegas que nos

honram com sua presença na tarde de hoje na nossa Assembleia, imbuídos do

espírito de buscar o melhor. Não são contra nada, mas a favor do que é mais

racional, mais correto e mais acertado nessa discussão da transposição do Rio São

Francisco.

Questão de Ordem

O Deputado Paulo Guedes - Muito obrigado, Sr. Presidente, Deputado Doutor

Viana. Quero manifestar a minha alegria de receber aqui hoje companheiros de cinco

Estados que vieram para uma reunião da Cipe São Francisco. Hoje foi eleita a nova

diretoria. Agradeço de coração aos nossos visitantes, que passo a nominar:

Deputados Augusto Bezerra e Antônio Passos, nosso Vice-Presidente eleito, de

Sergipe; Rui Palmeiras, Judson Cabral, Kátia Lisboa, de Alagoas; Misael Neto e

Elmar Nascimento, da Bahia, este último eleito Secretário da Cipe São Francisco;

Geraldo Coelho, de Pernambuco. Tivemos quórum, com o comparecimento de

companheiros de cinco Estados. Fizemos já uma belíssima reunião preliminar e
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agora, no Plenarinho IV, teremos uma audiência pública para debater as obras de

revitalização do Rio São Francisco, com presença de técnicos do Ministério da

Integração Nacional, da Codevasf, do Comitê de Bacias do Rio São Francisco, dos

vazanteiros, dos representantes das colônias de pescadores, enfim, faremos uma

importante reunião. Agradeço, Sr. Presidente, ter sido escolhido, por unanimidade,

pelos membros dos cincos Estados, para presidir a Cipe São Francisco em âmbito

nacional. Honrou-me muito a escolha para representar esses cinco Estados por onde

passa o Rio Francisco. Faremos isso com muita propriedade defendendo,

primeiramente, o tema que nos une a todos, a revitalização do rio. Cobraremos mais

recursos dos governos estadual e federal. Trabalharemos também para envolvermos

mais as nossas populações ribeirinhas e, acima de tudo, não fugiremos à discussão

de temas polêmicos, como a transposição, e de outros que deverão ser debatidos

nessa Comissão, que é amplamente participativa, com o envolvimento de cinco

Estados. Há diversos pensamentos, algumas pessoas são a favor da transposição,

outras contra. Por meio da Cipe São Francisco, daremos a Minas Gerais, a todos

esses Estados e ao Brasil uma grande contribuição com esses debates. Serão

levantadas todas as questões importantes para o nosso Estado, para o Brasil e para

o mundo. Obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, agradecemos a presença dos

colegas Deputados dos Estados que visitam hoje Minas Gerais.

O Sr. Presidente - A Presidência, com muita alegria, parabeniza o Deputado Paulo

Guedes e ressalta a nossa honra em tê-lo como Presidente da Cipe São Francisco

em âmbito nacional. Ele, que foi eleito agora, representa Minas Gerais,

especificamente o Norte de Minas. Sabemos a importância dos trabalhos - muito mais

que a do cargo - e continuaremos empenhados na defesa do nosso Rio São

Francisco. Ao mesmo tempo, vemos o que é melhor para os nossos irmãos

nordestinos do Nordeste Setentrional.

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.
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ATA DA 37ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/6/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

Fase: Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 1.297/2007; discurso do Deputado Weliton Prado; encerramento da discussão;

votação do projeto; aprovação; verificação de votação; inexistência de quórum para

votação; anulação da votação; questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Alencar da Silveira

Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

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

Gomes - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -

Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -

Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini

- Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão -

Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Jayro Lessa - João Leite - Juarez

Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto

Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo

Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães

- Ruy Muniz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - 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.
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1ª Parte

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

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

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

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.297/2007, do

Deputado Leonardo Moreira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Sabinópolis 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 discutí-lo, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Sr. Presidente, gostaria de encaminhar

favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei nº 1.297, do Deputado Leonardo

Moreira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Sabinópolis o imóvel

que especifica.

Vamos votar favoravelmente a esse projeto, mas aproveitamos a oportunidade para

fazer uma cobrança. É obrigação da Secretaria de Estado de Educação garantir os

utensílios nas cantinas das escolas de todo o Estado para que se possa servir a

merenda escolar. Pasmem com este verdadeiro absurdo: as escolas de Minas Gerais

não possuem colher, copo, prato nem garfo para servir merenda aos seus alunos!

Muitas escolas já estão recebendo recursos para a merenda escolar do ensino médio,

um sonho antigo; todavia, Deputado Arlen Santiago, as escolas do ensino médio de

Montes Claros não têm colher para que os estudantes se sirvam das merendas. Elas

não possuem pratos, panela, etc. Isso é um verdadeiro absurdo, uma grande falta de

respeito com a educação. Trata-se de um descompromisso com a educação. Fica

aqui nosso protesto. Estamos encaminhando e vamos votar a favor do projeto que

doa ao Município de Sabinópolis um terreno, que poderá ser utilizado para a
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construção de uma escola, que tem de ter aluno e professor. Há recursos para a

merenda, mas, infelizmente, as escolas de Minas Gerais nem sequer têm vasilhas

para que os estudantes se sirvam das refeições.

A merenda escolar para o ensino médio é um sonho antigo, conquistado após anos

de luta, por um projeto do Deputado Federal Elismar Prado, que motivou a MP do

governo Lula. Fica aqui nosso questionamento, nossa cobrança diante desse

desrespeito caracterizado pela falta de utensílios para as cantinas do Estado de

Minas Gerais.

O Deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Gostaria de obter uma informação mais

recente, se possível. V. Exa., que é do partido do Presidente Lula, e, sendo seu irmão

um Deputado Federal, poderia informar-me qual o valor que o governo federal manda

hoje, por dia, para que os jovens, para que os meninos do Brasil, principalmente os

das regiões mais carentes, recebam a merenda? V. Exa. teria essa informação?

O Deputado Weliton Prado* - Tenho, sim, e esse valor aumentou de forma

significativa.

O Deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Foi para quanto?

O Deputado Weliton Prado* - Aumentou três vezes, no mínimo, no governo Lula. Há

um programa. Será liberado agora, só para merenda, um valor significativo graças à

nova lei da merenda escolar do governo federal. Trata-se de um projeto

transformador. Haverá uma audiência aqui, amanhã, sobre esse tema, a pedido do

Deputado Padre João. O investimento, para este ano, será de R$598.000.000,00,

conforme aprovado pela MP.

O Deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Deputado Weliton Prado, qual o valor

“per capita”? Quanto é que manda o nosso governo federal? Quanto é que mandam,

por dia?

O Deputado Weliton Prado* - Estou com a palavra. V. Exa., se quiser, faça sua

inscrição e também se utilize desta tribuna para sua fala. Solicito respeito.

O projeto é realmente transformador. É uma grande vitória a nova lei da merenda

escolar para o Brasil inteiro, a qual atenderá os alunos do ensino médio e garantirá o

dinheiro diretamente para a escola, para compra de produtos dos pequenos

produtores rurais a fim de incentivar a agricultura familiar. Trata-se de um grande
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sonho que se está transformando em realidade. Só que esse sonho, aqui no Estado

de Minas Gerais, virou pesadelo porque não há utensílios, não existe prato, colher

nem copo para que os alunos se sirvam da merenda.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Pela ordem, Deputado. O que isso tem a

ver com doação do projeto em questão? O Regimento Interno precisa ser respeitado.

O Deputado Sebastião Costa (em aparte) - Queria, neste momento, dizer a V. Exa.

que admiro o seu trabalho, seu espírito combativo; todavia, não estou entendendo

bem. A matéria que estamos discutindo é doação para construção de alguma escola,

para alguma fábrica de talheres, para alguma coisa dessa natureza? Se não for,

porque a abordagem feita por V. Exa.? É, doação de imóvel para construção de

escola?

O Deputado Weliton Prado* - Justamente, é uma boa pergunta. Trata-se da doação

de um imóvel de 40.000m², que será utilizado no âmbito do Programa de Erradicação

do Trabalho Infantil, sendo também destinado à guarda mirim. Inclui-se, ainda, o

projeto de merenda escolar.

A nova lei garante merenda escolar também para os alunos do ensino infantil. Esse

terreno de 40.000m² e suas benfeitorias serão utilizados no âmbito do Programa de

Erradicação do Trabalho Infantil - Peti -, e a Guarda Mirim receberá os recursos da

merenda escolar com a nova lei, pois esses recursos estão garantidos para as

creches, o ensino infantil, o ensino médio e o ensino fundamental. Esse terreno será

utilizado para a educação, sendo também beneficiado com recursos do governo

federal, o que não ocorria.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Nobre Deputado Weliton Prado, V. Exa.

tem toda a razão ao encaminhar favoravelmente à doação do imóvel para o Município

de Sabinópolis. O espaço será destinado à erradicação do trabalho infantil e à

Guarda Mirim. Fiz uma visita a Guanhães, que é muito próxima de Sabinópolis.

Recebi também várias visitas em que se mostrou a importância da doação do terreno,

pois nele a Prefeitura desenvolverá esse importante projeto social. Deputado Weliton

Prado, saliento que se trata de um local de grande produção leiteira, agrícola e de

eucalipto. Com a crise econômica, toda a região, inclusive cidades vizinhas -

Sabinópolis, Guanhães, Gonzaga, Divinolândia e Rio Vermelho -, passa por um
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momento difícil. Nesse momento, os investimentos sociais são importantes. Projetos

como esse que doam terreno para o desenvolvimento de programas de erradicação

do trabalho infantil são muito importantes. Os produtores rurais da região pedem isso:

a presença do Estado, do poder público, para ajudar a desenvolver projetos sociais.

Deputado Weliton Prado, os moradores da região dizem que, na maioria das vezes

em que o Estado aparece por lá, é apenas para multar, para requisitar a produção;

enfim, somente aparece na sua dimensão fiscalizadora, enquanto pouco se faz em

termos de investimentos sociais. V. Exa. tem razão, pois a aprovação da doação

desse terreno para a Prefeitura de Sabinópolis é de fundamental importância para

que ali se desenvolva um projeto social apoiado pelo Ministério do Desenvolvimento

Social, o qual é dirigido pelo Ministro Patrus, que desenvolve o Peti. Parabéns.

Vamos votar favoravelmente à aprovação do projeto que doará um terreno de

40.000m² para a Prefeitura de Sabinópolis, que irá desenvolver esse importante

empreendimento social para toda a região.

O Deputado Weliton Prado* - Agradeço ao Deputado Carlin Moura. Concedo aparte

ao Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Caro Deputado Weliton Prado, apesar de

a discussão de V. Exa. não ter praticamente nada a ver com o projeto, trata-se de

uma oportunidade para falarmos sobre educação. Em todo momento em que nos

reunimos...

O Sr. Presidente - A Presidência pede aos colegas que se atenham ao tema,

conforme previsto no art. 159, que diz: “Durante a discussão, o Deputado não pode

desviar-se da matéria em debate”. A matéria diz respeito à doação do terreno.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Está certo. Vou apenas desenvolver meu

raciocínio. Depois jogo a bola para o nosso titular, que está na tribuna, para que

conclua seu raciocínio. Temos a obrigação de levar adiante o tema da educação. O

Presidente Lula tem acertado muito, especialmente em relação aos universitários,

com o ProUni; enfim, com o financiamento do estudo universitário. O avanço é muito

grande. Em Minas Gerais, Weliton, não podemos querer tampar o sol com a peneira.

Hoje temos uma programação que tem, efetivamente, feito com que a nossa

educação avance muito. Isso é indiscutível. Sei que, em algum local, pode faltar a
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colher, o copo, um pouquinho daqui ou dali, mas, no geral, temos de nos render às

evidências e dizer que, em Minas, pratica-se uma séria política de educação.

Temos a 9ª série, que não havia antes. Os livros didáticos são distribuídos

gratuitamente. Praticamente quase todas as escolas estaduais estão sendo

recuperadas. Hoje mesmo estive com a Secretária para tratar de duas escolas: uma

no Município de Varzelândia, num lugar chamado Brejo Mutambal, e outra em um

lugar chamado São Vicente. Para minha surpresa, o processo de licitação já está em

andamento, com a construção de 18 salas e de quadra poliesportiva. Temos

avançado muito. Os Deputados mais antigos devem se lembrar daquela famigerada

municipalização da educação em Minas, com as nucleações, com os Municípios

sendo incentivados a criar novas escolas, o que gerou uma confusão. Minas saiu do

1º lugar para ocupar o 8º lugar entre os Estados brasileiros. Hoje, acho que Minas

avança mais.

Deputado, eu o conheço bem, sei da sua índole, sei da sua luta pela juventude,

mas temos que dar a César o que é de César e reconhecer que Minas avançou muito

na educação. Temos internet nas escolas, a merenda escolar é completada pelos

governos estaduais e municipais. Houve um avanço, mas vamos discutir o que ainda

precisa ser feito. Se está faltando merenda em alguma escola, vamos engrossar as

suas reclamações e vamos pedir que isso seja corrigido, porque é inadmissível que a

criança não possa se alimentar. Falo por experiência de muitos anos: saímos do 8º

lugar e estamos alcançando o 1º lugar entre os Estados brasileiros. Temos a

Universidade de Montes Claros, que nos tem dado muito orgulho.

O Sr. Presidente - Deputado Carlos Pimenta, a Presidência solicita a V. Exa. que se

atenha ao assunto do projeto em discussão.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Uma coisa envolve a outra. A matéria diz

respeito à doação de terreno para escola. Concluindo, Deputado Weliton Prado, não

quero discordar do seu pronunciamento, mas chamar-lhe à razão para que V. Exa.

reconheça o avanço que obtivemos no setor educacional do Estado. Muito obrigado.

O Deputado Weliton Prado* - Gostaria de agradecer o aparte. O Presidente está

carecendo de informações sobre esse projeto. Gostaria de dizer que esse imóvel está

situado na Av. São Sebastião, nº 835, em Sabinópolis, possuindo uma área total de



____________________________________________________________________________
907

40.000m2. Sabinópolis é um pequeno Município localizado no Vale do Rio Doce e tem

uma população de aproximadamente 17 mil habitantes. É um Município muito rico em

cultura, porém carente socialmente e carente de espaço físico para o

desenvolvimento de ações como a que será desenvolvida com a aprovação desse

projeto. Segundo o termo de cessão ao Município, Sabinópolis possui o domínio do

imóvel no referido endereço, com uma área de 40.000m2, onde dois programas

sociais se encontram em funcionamento: o Programa de Erradicação do Trabalho

Infantil - Peti - e o Guarda Mirim. Eles estão atendendo 579 crianças e adolescentes.

Sabemos que são jovens carentes, que nesse espaço têm o seu pratinho, a sua

colher, o seu copo, diferentemente do restante do Estado de Minas Gerais. Hoje, os

alunos do ensino médio de praticamente todas as escolas dos 853 Municípios de

Minas Gerais estão sem condições de ter a merenda escolar porque não têm sequer

o prato. Então, esse espaço irá visar, principalmente, ao desenvolvimento de novas

ações, com metas e investimentos.

Tem de haver programação, investimento, planejamento. Por isso é importante a

aprovação desse projeto. É preciso garantir a doação desse terreno, ter visão, não

como ocorre agora. O governo Lula libera recursos para a merenda escolar, e as

escolas de Minas Gerais não têm sequer prato e colher. Tem de haver planejamento.

Estamos encaminhando favoravelmente à aprovação desse projeto, porque tem de

haver planejamento. O Estado não pode ficar totalmente desordenado; tem de saber

que essas crianças precisam de um espaço. Por isso, aprovaremos o projeto para a

doação de terreno a Sabinópolis. O Estado tem de saber que são necessários, para

que as crianças tenham merenda escolar, colher, talher, vasilha, panela. É um

absurdo em Minas Gerais, Estado com orçamento de quase R$40.000.000.000,00,

não haver prato para as crianças merendarem. Outro dado importantíssimo: nossos

jovens são carentes de lazer e oportunidades. A ociosidade é um fator preocupante.

Infelizmente, como ocorre nos demais Municípios, estamos sentindo o sério problema

do crescimento da prostituição de menores. Aliás, os dados oficiais do Município

demonstram isso. O Deputado Eros Biondini realizará aqui um seminário muito

importante sobre a questão da pedofilia e dos problemas relativos às drogas.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Agradeço a V. Exa. a oportunidade
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de fazer um aparte. Primeiro, queria refutar a observação de V. Exa., quando disse

que não há prato, colher nem copo nas escolas mineiras. Ocorre exatamente o

contrário. Se houver alguma escola sem colher e prato, trata-se de uma exceção.

Nunca nenhum governo na história do País ou do Estado investiu tanto na educação

como o atual. Se fizermos uma pesquisa com as Diretoras de todas as escolas

mineiras, tenho a convicção de que serão unânimes em dizer que nunca receberam

tantos recursos como têm recebido do atual governo. V. Exa. disse que o governo

Lula libera recursos para a merenda escolar, mas as escolas não possuem pratos.

Afirmo que as escolas possuem pratos, sim, e novos. Quero fazer um desafio: o

senhor sabe dizer quanto, por aluno, o governo federal destina à merenda escolar?

R$0,22! O Deputado Weliton Prado disse que o governo federal libera recursos para

a merenda escolar, mas trata-se de R$0,22 por aluno! Quem completa o restante,

garantindo a merenda, é o governo de Minas, graças à boa gestão do Governador

Aécio Neves. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência novamente solicita aos Deputados que não se

desviem da matéria em debate.

O Deputado Weliton Prado* - Não poderia deixar de fazer um questionamento.

Estamos nos atendo ao tema. Os Deputados que nos antecederam disseram o que

quiseram, da forma como quiseram, no tempo que quiseram; apenas no final, houve

interferência da Presidência. Apresento dados concretos e verdadeiros, mostrando a

realidade de Minas Gerais e encaminho favoravelmente à aprovação da doação de

terreno a Sabinópolis, que será utilizado no âmbito do Programa de Erradicação do

Trabalho Infantil e destinado também à Guarda Mirim. Os recursos da merenda

escolar abrangerão esses estudantes. Deputado Lafayette de Andrada, hoje a

Diretora da Escola Estadual Américo Renné Giannetti nos ligou.

O Sr. Presidente - A Presidência vai retirar-lhe a palavra, caso V. Exa. fuja do tema

em discussão.

O Deputado Weliton Prado* - O Deputado pode dizer da maneira que quiser.

O Sr. Presidente - V. Exa. está, desde o início, se desviando do assunto em

discussão.

O Deputado Weliton Prado* - Não, estou abordando o tema. Qual é o projeto?



____________________________________________________________________________
909

Doação de área para o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e para a

Guarda Mirim de Sabinópolis. Estamos num parlamento, um espaço democrático das

ideias. Se não for possível nos manifestar, podemos ir embora e fechar esta Casa.

Temos de ter o direito de nos expressar, ter liberdade de expressão. Trata-se de um

problema que ocorre em todo o Estado, porque o governo de Minas não se preparou.

O governo federal liberou os recursos para o ensino médio, que não tinha merenda,

e o governo do Estado não comprou nem sequer os pratos, os copos e os talheres, e

os alunos não têm como merendar porque não há utensílios.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Deputado Weliton Prado, quero

parabenizá-lo por trazer um tema tão importante. Também somos testemunhas da

falta desses equipamentos nas escolas ou das condições precárias dos mesmos. São

equipamentos antigos, sucateados, pratos amassados, colheres quebradas, copos de

plástico com três, quatro, cinco anos de uso. Realmente, no Norte de Minas, nossa

região, temos testemunhado isso de que você fala agora.

Em relação à merenda escolar mencionada pelo Deputado Lafayette de Andrada,

para a qual o governo federal manda apenas R$0,22, lembro que o governo federal

manda R$0,22 para a merenda escolar das escolas estaduais. O governo do Estado

entra apenas com R$0,07. Como o governo do Estado está bancando a merenda

escolar se entra com apenas R$0,07 por aluno? Deveria fazer o contrário: já que o

governo federal manda R$0,22, o governo do Estado deveria entrar com R$0,44,

deveria dobrar, porque é responsabilidade do Estado tratar dos seus alunos. Registro

isso aqui e o parabenizo por sua fala.

O Deputado Weliton Prado* - Gostaria de agradecer e lembrar que, em todo início

de semestre, temos de procurar o Ministério Público para entrar na Justiça porque o

governo não libera os recursos que recebe do governo federal para a merenda

escolar. O Deputado Lafayette de Andrada mencionou o fato, e provo isso. Está aqui

a ação que ajuizei em Uberlândia.

Todos os Deputados podem falar e eu não? Por que só eu não posso?

O Sr. Presidente - Porque V. Exa. não está atendendo as advertências da

Presidência.

O Deputado Weliton Prado* - Os Deputados fizeram apartes e falaram do tema que
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quiseram, falaram normalmente, e eu não posso?

O Sr. Presidente - V. Exa. tem de cumprir o Regimento Interno.

O Deputado Weliton Prado* - Todos os Deputados podem falar, mas eu, que sou da

Mesa, não posso. Recebo um tratamento diferenciado. Isso é incoerência. Então,

finalizando, estão aqui todas as provas, todos os documentos que atestam que

entramos com ações na Justiça. O governo do Estado recebe os recursos, deixa o

dinheiro investido e não o utiliza para comprar merenda escolar. Está aqui a Escola

Mário Porto. Na escola de Santa Luzia, os alunos ficaram sem merenda, e as aulas

tiveram de ser interrompidas. O Deputado Paulo Guedes mencionou que, em muitas

escolas do Norte de Minas, aquele copo azul de plástico já está quebrado; mas, nas

escolas do ensino médio, não existe nem o copo velho quebrado. Não havia

merenda, e, agora que chegou a merenda, o governo parou.

Por fim, a aprovação desse projeto é muito importante. Quero encaminhar a

votação do projeto e contar com o apoio, em nome da Bancada do PT e do PCdoB,

de todos os Deputados desta Casa para aprovação desse projeto. Com isso será

possível a concretização de ações que possam inserir na sociedade esses jovens que

hoje vivem ociosos. Haverá um espaço para garantir que o Programa de Erradicação

do Trabalho Infantil e a Guarda Mirim de Sabinópolis continuem funcionando bem,

atendendo a praticamente 600 estudantes. Gostaria de agradecer e encaminhar

favoravelmente à aprovação do projeto. Esses alunos receberão os recursos para a

merenda escolar. Serão R$589.000.000,00 só para o ensino médio, e

R$2.000.000.000,00 para o ensino infantil, as escolas técnicas federais, o ensino

médio e o ensino fundamental. Encaminho esperando que possamos votar o projeto e

que o Governador o sancione o mais rápido possível. Vamos acompanhar e fiscalizar

a urgência com que o Governador vai sancionar esse projeto, para que não fique

engavetado no Palácio da Liberdade, no gabinete do Governador. Esperamos que

seja aprovado, sancionado e publicado, para garantir a escritura do terreno para

Sabinópolis implementar esse importante programa social.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em

votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como
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se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Antônio Júlio - Solicito verificação, 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 ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste

momento. A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus

lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram apenas 31 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação. A Presidência a torna sem efeito.

Questão de Ordem

O Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, como já se entrou no processo de

votação e não houve quórum qualificado, gostaria de aproveitar a oportunidade para

tratar de um tema extremamente importante para o Estado: o fato de Minas Gerais ter

atingido um marco histórico em relação à queda de seus indicadores de

criminalidade. Dados divulgados, no início deste mês de junho, pela Secretaria de

Defesa Social e pelo Núcleo de Estudos em Segurança Pública da Fundação João

Pinheiro, indicam que os crimes violentos - homicídios, roubos, assaltos e estupros -

registrados no Estado, no ano passado, regrediram a patamares menores dos que os

registrados há uma década, uma reversão histórica não apenas para os mineiros,

mas também para todos os brasileiros, porque demonstra que o combate ao crime e

a redução da violência que atinge nossas cidades são desafios possíveis de superar

quando à vontade política soma-se a gestão eficiente de pessoas e de recursos.

Minas reúne hoje o mais amplo conjunto de ações em segurança pública do Brasil e

os resultados são inequívocos: a criminalidade violenta registrada ano passado - e

confirmada nos indicadores do primeiro trimestre deste ano - é inferior aos índices

registrados há 10 anos. Em 2008, foram 348,8 ocorrências de crimes violentos por

100 mil habitantes em Minas Gerais, 3% a menos que a registrada em 2000, com

357,8 ocorrências. Esses dados, no entanto, não devem ser apresentados como

surpreendentes, já que Minas Gerais vem registrando, há três anos, significativas

quedas nos seus índices de criminalidade. Nos 853 Municípios mineiros,
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comparando-se 2003 e 2008, os crimes violentos caíram 36%. Na Capital, essa

redução chegou a 52% e, nos 34 Municípios da Região Metropolitana de Belo

Horizonte, onde vivem quase 5 milhões de pessoas, a queda foi de 51%. E o mais

importante é que essa queda continua acentuada. Nos três primeiros meses de 2009,

os crimes violentos caíram 21% em todas as regiões do Estado em relação ao

mesmo período do ano passado, sendo maior a queda ainda na Capital do Estado,

onde atingiu 24%, e na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde alcançou 25%.

Assim como em outras áreas, os excelentes resultados obtidos na segurança pública

em Minas Gerais são frutos de uma execução responsável dos gastos públicos,

planejada de acordo com as necessidades reais da população. Entre 2003 e maio de

2009, o governo do Estado destinou R$23.300.000.000,00 à segurança pública. É o

Estado que tem mais recursos previstos para esse setor, 13,8%, em relação à sua

despesa orçamentária. O planejamento, no entanto, não foi feito apenas em relação

ao Orçamento destinado à segurança. O trabalho diário das forças policiais mineiras

também tem sido planejado minuciosamente, com destaque para o modelo pioneiro

de integração das polícias. Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros atuam,

em Minas, de forma integrada, em um inédito trabalho de compartilhamento de

informações, de decisões estratégicas, de inteligência e em operações conjuntas a

partir de um colegiado. Em sete anos, o Estado, que possuía 5.676 vagas em todo o

sistema prisional, ampliou esse número para 26.846. Isso representa um aumento de

373% no número de vagas em penitenciárias, presídios, casas de albergados,

hospitais, Apacs e centros socioeducativos. Nesta terça-feira, 16 de junho, o

Governador Aécio Neves assinou contrato para o início das obras do primeiro

complexo penitenciário do País, que será construído por meio de uma parceria

público-privada. É Minas novamente à frente, estabelecendo novos paradigmas. São

ganhos extraordinários os que acabamos de verificar. Minas é modelo hoje para o

Brasil na administração pública, mas o alcance social da boa governança só pode ser

verdadeiramente dimensionado quando resulta em ganhos para a população.

Parabéns polícia mineira e todos os profissionais que integram o Sistema de Defesa

Social do Estado. Parabéns Governador Aécio Neves. Concluindo minha questão de

ordem, solicito o encerramento desta reunião por falta de quórum.
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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 17, 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 38ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/6/2009

Presidência dos Deputados Doutor Viana e Hely Tarqüínio

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

Fase: Discussão e Votação de Proposições: Prosseguimento da votação, em 2º

turno, do Projeto de Lei nº 1.297/2007; renovação da votação; aprovação na forma do

vencido em 1º turno - Inexistência de quórum especial para votação de proposta de

emenda à Constituição - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.243/2008;

aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.008/2009; aprovação na

forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

3.057/2009; questão de ordem; encerramento da discussão; votação do projeto;

aprovação - Registro de presença - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

3.188/2009; discurso do Deputado Padre João; questão de ordem; discurso do

Deputado Padre João; chamada para a recomposição de quórum; inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Alencar da

Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - Antônio Genaro - Antônio Júlio -

Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -

Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros -

Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo -
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Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan -

Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco -

Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre

João - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis -

Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - 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, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

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

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

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

1.297/2007, do Deputado Leonardo Moreira, que autoriza o Poder Executivo a doar

ao Município de Sabinópolis 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 1.297/2007 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

A Presidência verifica, de plano, que não há quórum especial para a votação de
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proposta de emenda à Constituição, mas que o há para a apreciação das demais

matérias constantes na pauta.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.243/2008, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel

que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do

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

Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.008/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar à Prefeitura Municipal de Santo Antônio do

Aventureiro 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.

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

3.008/2009 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Registro de Presença

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - A Presidência registra a presença,

nas galerias, dos alunos dos cursos de Administração Pública e de Economia do

Centro Universitário de Sete Lagoas - Unifemm. É um prazer recebê-los na casa do

povo. Que façam bom proveito.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.057/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Martinho Campos o imóvel

que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do

projeto.

Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, aproveitando o tempo de

discussão desse projeto, quero apenas solicitar que a Mesa informe a este Deputado

por que, na pauta obtida ontem à noite pela nossa assessoria, constava o Projeto de

Lei nº 1.874 em segundo lugar e, na pauta da reunião de hoje, das 9h15min, isso não

se confirmou. Em outras palavras, a questão de ordem que apresento solicitando a V.
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Exa. que possa nos explicar é: qual é o prazo para que essa pauta seja publicada e

por que o projeto constava antes e posteriormente foi retirado? Nossa assessoria

obteve três pautas ontem à noite e constava que o Presidente da Casa, cumprindo

questão de ordem levantada por este Deputado ontem, colocava o projeto em pauta,

mas, ao amanhecer, a pauta é outra já não é a mesma. Acredito que o Regimento

Interno preveja um prazo mínimo para que essa pauta seja lançada. Gostaria, nesta

questão de ordem, que V. Exa. nos esclarecesse qual o motivo de o projeto ter sido

retirado da pauta das 9h15min, conforme verificamos no documento que está aqui

impresso e que vou passar às mãos de V. Exa.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado que irá responder

oportunamente a sua questão de ordem, após buscar as informações devidas e

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

discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.188/2009, do Governador do Estado,

que altera 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. 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 Padre

João.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, nobres colegas Deputados e Deputadas,

de fato a Bancada do PT votou, em 1º turno, autorizando o Poder Executivo a

contratar essa operação de crédito com o Banco do Brasil, uma vez que o recurso

será destinado à execução do Programa de Melhoria de Ligações e Acessos

Rodoviários. Sabemos que Minas Gerais tem um grande desafio, seja a ligação entre

Municípios por pavimentação asfáltica, seja, em algumas regiões, a manutenção das

rodovias de terra que ainda não estão incluídas no Proacesso. A manutenção dessas

estradas de terra é um grande desafio.

Há Municípios que, na época de chuva, ficam isolados ou necessitam de uma

operação especial, às vezes de particulares, para garantir transporte de passageiros.
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Ou seja, às vezes, ônibus precisam ser rebocados por máquina pesadas para se

garantir o acesso aos Municípios-polos. Há regiões em que esse desafio é ainda

maior, pois existe ausência de ligações importantes. Às vezes, o Proacesso garante

ligação a determinado Município, mas existe o fluxo natural das pessoas que

necessitam de determinados serviços, por exemplo, na sede da comarca.

Estamos aqui aprovando as ligações na região do Vale do Rio Doce, mas, se

voltarmos o nosso olhar para a região de Dores do Turvo, Silveirânia, Cipotânia,

Desterro do Melo, onde agora está em execução o Proacesso, e também distritos

importantes, como Abreus e Vitorinos do Município do Alto do Rio Doce, veremos que

haverá desafios. Mesmo em tempo de crise, entendemos ser importante aprovarmos

e darmos essa autorização ao governo, e são verdadeiros os desafios que

enfrentaremos para acompanhar essas obras. Há lugares em que obras que ainda

estão em execução sofrem alterações, e isso é preocupante.

Como Deputados da Assembleia, precisamos de um aparato melhor e mais técnico

para analisarmos as cláusulas desses convênios com as empresas e empreiteiras

que executam as obras tanto do Proacesso quanto do ProMG. O grande desafio é

fiscalizar de perto a garantia e o seguro e, assim, termos tranquilidade para aprovar

uma autorização como essa e como a que já fizemos, esse empréstimo de

US$260.000.000,00. Deve ser garantido que esse recurso será utilizado da melhor

forma, assegurando-se um serviço de qualidade e dando condições seguras para o

povo mineiro. Confesso que, como Deputado, que tem a missão de fiscalizar, além de

legislar, pergunto como acompanhar de perto esse serviço. Ficamos muito presos

nesta Casa, onde há muitas reuniões, normalmente das 9 horas às 21 horas, ou seja,

são 12 horas de trabalho, de frequência na Assembleia. Assim, não temos muito

tempo nem mesmo formação técnica própria para acompanhar essas obras.

Acreditamos que essas denúncias apresentadas, referentes a alguns casos, fazem

com que seja necessária uma fiscalização também maior em relação ao ProMG.

Somos favoráveis ao projeto, embora tenhamos destacado alguns pontos. Temos

de saber como, de fato, viabilizar essas obras, pois sabemos que outros governos

pagarão esses empréstimos. Temos de saber também que nós, da Oposição, somos

responsáveis por isso, pois queremos o que é bom para o povo mineiro, mesmo



____________________________________________________________________________
918

sabendo que quem pagará a conta serão outros governos, e não o atual. Não

seremos irresponsáveis a ponto de barrar isso. Já foi autorizado que o governo

contraísse um empréstimo de U$260.000.000,00.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte)* - Deputado Padre João, seguindo a linha

de raciocínio de V. Exa., gostaria de dizer que esta é uma oportunidade muito boa

para refletirmos sobre a importância de termos capacidade de aceitar que, embora as

discussões devam contar com as nossas convicções político-partidárias, em alguns

momentos - e tenho a convicção de que este é um deles -, deve falar bem mais alto o

interesse geral do Estado e da comunidade. Não tenho dúvidas de que V. Exa. tem

também esse sentimento e essa percepção clara de que há momentos em que

devemos estar absolutamente unidos e orientados pelos aspectos mais técnicos, para

assegurarmos maiores avanços para o povo mineiro. Nessa hora, a coloração

partidária e os nossos princípios ideológicos, que são também valorosos, têm de dar

lugar a uma união em prol dos interesses de Minas Gerais.

Aproveito para recapitular algo que não ocorre somente neste Parlamento. A

Bancada do PSDB, em Brasília, deu todo o apoio a uma série de medidas que

possibilitaram ao governo federal estabelecer linhas de financiamento para o PAC,

que conta com uma parte do Orçamento Geral da União de recursos que são

repassados aos Estados e aos Municípios e outra; de financiamentos e empréstimos

feitos a Municípios e a Estados. De acordo com esse espírito, nesse caso, prevaleceu

também a orientação de verificarmos o interesse do País, e tudo fluiu naturalmente.

Recentemente, nesta Casa, demos esse exemplo, pois tanto nós, da base do

governo Aécio Neves, quanto a Oposição entendemos que seria importante autorizar

o governo do Estado a contratar com o BID uma operação de financiamento para

garantir a sequência do Proacesso e outras obras rodoviárias estratégicas. Naquela

ocasião, o governo pôde contratar quase R$600.000.000,00. Isso está em andamento

e dará condições ao governo de concluir vários acessos rodoviários e de fazer alguns

“links”.

Agora, deparamo-nos com outro projeto que trata de recursos a serem buscados

pelo governo do Estado no Banco do Brasil, para atender a ligações rodoviárias no

Vale do Rio Doce, região extremamente carente delas. Eu mesmo, V. Exa. e outros
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colegas temos, com certeza, demandas apresentadas ao governo. Nas proximidades

de Divinópolis, faz-se necessário ligar a MG-050 à BR-262, passando por Igaratinga.

É um trecho que beneficia Divinópolis, São Gonçalo do Pará, Igaratinga, Pará de

Minas e toda a região. É um “link” rodoviário. Existe a necessidade de asfalto ligando

a região de Araújo ao Município de Moema e também à BR-262. Existe lá uma

rodovia que liga Divinópolis a São Sebastião do Oeste, rodovia alternativa, que

aliviará os moradores de São Sebastião do Oeste, no que diz respeito ao pedágio.

Tudo isso depende de financiamento. Concordo com V. Exa. em que financiamentos

feitos por determinado governo nem sempre são pagos por esse mesmo governo.

Embora isso seja verdade, não representa algo que possamos considerar obstáculo,

porque essa sequência vem se dando ao longo de vários governos. O atual governo

está pagando financiamentos feitos por governos anteriores. Parece-me que paga

quase 200 milhões por mês. É muito dinheiro. Treze por cento das receitas do Estado

são comprometidas com o pagamento de dívidas anteriores de vários governos. É um

ciclo natural. Se o interrompermos, o governo ficará somente pagando empréstimos

de governos anteriores sem contrair novos empréstimos. Se não captar empréstimos,

a população perderá, porque não receberá as obras nem os benefícios.

Para concluir o meu raciocínio, gostaria de destacar que nenhum governo pode

captar empréstimos, especialmente do Banco do Brasil, se não for um governo

organizado, eficiente, saneado, que tenha suas finanças públicas bem-controladas, a

fim de demonstrar que será um governo capaz de honrar seus compromissos. Isso

significa que o governo Aécio Neves, ao colocar Minas Gerais novamente em

condições de buscar recursos para atender às necessidades da população, fez, em

primeiro lugar, o seu dever de casa, ou seja, organizou as finanças públicas de Minas

Gerais e realizou várias obras. Para dar sequência a essas obras, precisa captar

recursos, porque, todos os meses, paga empréstimos que foram feitos por governos

anteriores.

Esta é a minha contribuição, que está na linha do raciocínio de V. Exa. Nesta Casa,

sempre temos oportunidade de travar debates, às vezes calorosos, sobre as nossas

convicções políticas, ideológicas, mas percebo que, quando se trata do interesse do

povo mineiro, como questões que envolvem a gestão e a administração financeira do
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Estado - se estiverem colocadas de forma transparente e clara como o estão sendo -,

não temos pontos divergentes. Devemos convergir, aprovar e, mais que isso,

assegurar as obras de ligação asfáltica, que são muitas. Citei algumas nas

proximidades de Divinópolis. Não posso deixar de dizer que a minha terra natal, São

Tiago, possui um distrito com mais de 2 mil habitantes, o Distrito de Mercês de Água

Limpa, mais conhecido como Capelinha, que não possui ligação asfáltica. É como se

fosse uma cidade, mas não é, porque a lei de emancipação de distritos está

paralisada. Esse distrito é do porte de várias cidades mineiras. Está em fase de

elaboração um projeto cujo objetivo é ligar São Tiago a Bom Sucesso, a Resende

Costa e a Nazareno. Lutamos muito para conseguir esse projeto, mas conseguimos.

Agora está em fase de elaboração, mas são necessários recursos para que essas

ligações sejam feitas. Se não houver financiamentos, as obras não terão sequência.

Por isso faço um apelo a V. Exa. e à Bancada do PT, para que possamos aprovar

esse projeto, que dará ao povo mineiro - não digo ao governo - mais obras,

especialmente nas cidades que não possuem ligação asfáltica. Obrigado, Deputado

Padre João, pelo aparte.

O Deputado Padre João* - Deputado Domingos Sávio, a nossa bancada votou

favoravelmente a esse projeto em 1º turno, fizemos a sua defesa. Queremos votá-lo

em 2º turno, mas destacando os pontos citados.

O Deputado José Henrique (em aparte) - Agradeço ao Deputado Padre João.

Tenho a certeza de que V. Exa. é favorável a esse projeto, que já havíamos aprovado

nesta Casa, em 2006. Está sendo encaminhado novamente a esta Casa pelo governo

para oferecer maiores garantias do empréstimo. É um dinheiro japonês para a

execução de obras do Proacesso, programa tão importante que leva asfalto às

cidades de Minas Gerais. Os recursos serão direcionados para o Vale do Rio Doce,

as obras serão realizadas nessa região, que, infelizmente, é sempre esquecida ou é a

última a ser atendida. Para V. Exa. ter uma idéia, Deputado Padre João, a demanda

maior do Proacesso em mais de 200 Municípios está no Leste de Minas Gerais, na

região do Rio Doce. Portanto, V. Exa. pode perceber a grande necessidade que

existe em relação às nossas estradas. Esse recurso visa a asfaltar estradas onde há

escoamento de café e do eucalipto fornecido para a Cenibra, para a Aracruz e para
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tantas outras fábricas da região. Portanto, a aprovação desse projeto é de grande

importância.

Ontem à noite, tentamos aprová-lo, mas, infelizmente, houve obstrução, e não

conseguimos. Gostaríamos de aprová-lo nesta reunião. Convocamos uma reunião

extraordinária para que os parlamentares estivessem presentes, para aprovar um

simples projeto que estava na pauta sobre um empréstimo que já debatemos e em

relação ao qual não há impedimento de nenhum Deputado. Não entendo por que não

votá-lo hoje. Peço ao Sr. Presidente que se atenha a essa questão, para que

possamos aprová-lo, caso contrário haverá atraso, porque a aprovação terá que ser

comunicada ao Banco do Brasil e ao banco japonês, o que demora muitos dias. Isso

atrasará as obras, que já estão licitadas e apenas aguardam autorização para o seu

início, com a liberação dos recursos.

Esse projeto é de muita importância para o Vale do Rio Doce, região da qual o

Deputado é representante, assim como para as Bancadas do PT e do PMDB nesta

Casa. Faço um apelo para que esta Casa aprove esse projeto.

O Deputado Padre João* - Como já disse, esse projeto é importante, mas

precisamos de quórum para votá-lo. Conheço a região e sei da sua carência e da sua

demanda real. A agricultura e os agricultores já são privados de muitos bens e de

serviços essenciais para os desenvolvimentos local e regional. O produtor de café

pode até resistir um pouco, mas o produtor de leite precisa da estrada todos os dias.

Há determinados produtos na linha de hortifrúti que também precisam da estrada

todos os dias.

Votamos o projeto em 1º turno e queremos votá-lo agora. Temos que contar com a

responsabilidade de todos os Deputados para garantir a votação. Não há nenhuma

objeção em relação a esse projeto.

O governo faz uma série de obras. Lamento que a fiscalização não exista como

deveria, mesmo que esses recursos sejam pagos durante o período de outros

governos, que talvez fiquem engessados sem poder fazer outras contratações de

créditos porque já se fez muito no anterior, e com a aprovação desta Casa, inclusive

a da Bancada do PT e do PCdoB.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Nobre companheiro Líder do nosso
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bloco, Deputado Padre João, eu quero cumprimentá-lo por esse pronunciamento. De

fato nós, que temos viajado muito, sabemos como é necessário o investimento de

recursos para a melhoria das estradas estaduais. As federais também precisam de

investimento, mas as estaduais - muitas delas - ainda estão aguardando essa

melhoria.

Como já foi dito, o nosso Bloco PT-PCdoB é uma oposição responsável e tem

contribuído, nesta Casa, para tudo aquilo que diz respeito aos direitos do povo

mineiro e ao investimento na infraestrutura. Isso muitas vezes não acontece com o

governo federal, porque o governo Lula tem tido uma oposição acirrada, em que não

se pensa no País. Felizmente, mesmo com um grupo desse em nível nacional, vemos

que o governo federal tem conseguido avançar - e muito - colocando o Brasil em

destaque nesse momento de crise mundial. O Brasil vem superando-a de uma

maneira muito mais rápida do que outras nações. Isso acontece também porque o

governo tem investido em políticas públicas sociais e em infraestrutura.

Como dissemos, no 1º turno, o nosso Bloco PT-PCdoB votou favoravelmente ao

Projeto de Lei nº 3.188/2009, do governo do Estado. Agora, é preciso que, no 2º

turno, que terá também o nosso voto, haja quórum na Casa. Todos os parlamentares

precisam dar a sua contribuição. Por isso, fazemos este apelo: vamos votar dando

uma resposta responsável ao povo mineiro, conforme o nosso papel aqui na

Assembleia.

Eu o cumprimento mais uma vez pelo pronunciamento. Queremos dizer que

estamos atentos a esse controle social, não só a fim de organizar a sociedade para

isso, mas também dentro da própria Casa. Temos de continuar a contribuir, Deputado

Padre João, para que esta Casa seja cada vez mais respeitada. A Assembleia de

Minas é referência nacional e não podemos perder de vista, a importância deste

Parlamento. Por isso estamos exigindo quórum, pois ele valoriza cada vez mais esta

Casa. Não é para fazer nenhum tipo de disputa; é para continuar valorizando a

Assembleia de Minas, que realmente tem dado uma grande contribuição para a

democracia, avançando da democracia representativa, que é importante e

necessária, para a democracia participativa direta, com as comissões temáticas e os

seminários que têm aberto um espaço privilegiado, necessário e importante para o
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povo mineiro, para o debate, para a participação popular.

Quero dizer do nosso compromisso em apoiar as ações que beneficiam o povo

mineiro, mas, ao mesmo tempo, espero que esta Casa, todos nós juntos possamos

dar a resposta que precisamos dar a esse mesmo povo.

O Deputado Padre João* - Essa tem sido a nossa missão. Embora a gente veja

que, em nível federal, a Oposição às vezes se atém mais às CPIs. Aqui, embora

tenhamos razões e motivações para instalar CPIs, não conseguimos, porque o

próprio Regimento impede isso, pois nunca se consegue o número suficiente de

assinaturas. Nós temos situações críticas, como operações que foram contratadas

para a implementação do Programa Luz para Todos. Nos programas Proacesso e

ProMG também temos problemas. Não entendemos. Quando observamos as duas

últimas legislaturas, vemos as operações da Comig, aqui muitas vezes denunciadas

pelo companheiro Laudelino Augusto, hoje Vice-Prefeito de Itajubá; vemos também a

Copasa, em que há uma série de problemas na contratação de serviços e compras.

Mas aqui, como Oposição, temos sido sempre responsáveis. O que é essencial

para o povo mineiro, a Bancada tem apoiado e votado favoravelmente.

O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado Padre João.

Acompanhamos sua exposição, mas não concordamos em alguns pontos, porque o

PSDB e outros partidos de Oposição têm votado favoravelmente às matérias do

governo federal quando as consideram corretas. O PSDB, por exemplo, tem apoiado

reformas importantes, até mesmo quando alguns da base do Presidente da República

votam contrariamente. Os instrumentos do governo federal são diferentes dos

instrumentos do governo estadual. O governo federal pode legislar por medidas

provisórias. Nos Estados, o Governador envia os projetos para as Assembleias

Legislativas. Ontem o Governador Aécio Neves ressaltou a importante contribuição

que esta Casa sempre tem dado a seus projetos, melhorando-os muitas vezes. Esse,

aliás, Deputado Padre João, é o caso. V. Exa., na verdade, não está discutindo o

empréstimo. Com a contribuição da Oposição na Casa, estamos discutindo a

mudança das garantias no empréstimo.

Concordo com o Deputado José Henrique em que há grande expectativa quanto às

obras. Queremos garantia de que serão feitas. A Oposição na Casa deu sua
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contribuição. Creio que este é o momento de todos votarmos. O Deputado Padre

João está discutindo um projeto em que o Estado, com a autorização da Assembleia

Legislativa, doa um terreno para Martinho Campos. É uma doação importante, porque

diz respeito ao tratamento de dependentes químicos. Infelizmente, a dependência

química está crescendo no Brasil, em Minas Gerais, nas cidades do interior e no meio

rural. Ontem mesmo, num encontro com o Chefe da Polícia Civil do Estado, nós,

membros da Comissão de Segurança Pública desta Casa, discutimos o trabalho da

Polícia Civil em relação ao tráfico de drogas no interior.

Essa é minha participação, Deputado Padre João. Obrigado pelo tempo que V. Exa.

me concedeu para manifestar-me.

Questão de Ordem

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, o Deputado Alencar da Silveira Jr. deseja

participar do debate, mas, logo após sua fala, solicito a V. Exa. que faça a

recomposição de quórum para que possamos votar essas matérias tão importantes.

As cidades estão aguardando ligação asfáltica, respeito à cidadania e implementação

de seus direitos. Esse projeto e outros de doação de terrenos, que estão em pauta,

têm a mesma finalidade de recuperar jovens dependentes.

O Deputado Padre João* - Sou eu quem agradeço, Deputado João Leite. É

exatamente o que V. Exa. disse. Não somos contra o projeto. Nós, aliás, o votamos

em 1º turno. Queremos apenas a mudança das garantias, incluindo as ações das

empresas de economia mista que, a nosso ver, têm problemas. Trata-se de um

projeto do governo. Falta apenas o quórum para sua votação. Não sei se o Deputado

Alencar da Silveira Jr. deseja mesmo fazer uso da palavra. Se não for o caso,

solicitarei a recomposição de quórum.

Sr. Presidente, obrigado. Agradeço sempre ao Carlão. De fato, a assessoria é

competente. Justifico a minha participação na reunião da Comissão de Educação e

de Agricultura, portanto não posso participar da Comissão de Administração Pública,

da qual também sou membro efetivo. Mas a Comissão da qual participarei agora é

para discutir a alimentação escolar. Um dia, de fato, discutiremos não a merenda,

mas a alimentação escolar. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
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O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada

dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Alencar da Silveira Jr.) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 17 Deputados. Portanto não há

quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.188 e 3.226/2009, uma vez que permaneceram

na ordem do dia por seis reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já

publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 4/6/2009

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Eros Biondini e Fábio Avelar (substituindo o Deputado Antônio Carlos Arantes, por

indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Tenente Lúcio, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Fábio Avelar, dispensa a

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

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

apreciar a matéria constante da pauta e a deliberar sobre proposições da Comissão e

comunica o recebimento de correspondência dos Srs. Paulo Miranda Soares,

Presidente da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes,

e Luiz Gil Siuffo Pereira, Vice-Presidente Financeiro da Confederação Nacional do

Comércio de Bens, Serviços e Turismo, publicada no “Diário do Legislativo” em

28/5/2009. O Presidente comunica que avocou para si a relatoria do Projeto de Lei nº
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3.291/2009, em turno único. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, no 1º turno, o parecer

pela aprovação, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça, do Projeto de Lei nº 2.644/2008 (relator: Deputado Tenente Lúcio).

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

3.889 a 3.895; 3.897; 3.921; 3.922 e 3.924/2009. 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, Eros Biondini e Tenente Lúcio em que

solicitam seja realizada reunião de audiência pública para debater questões

relacionadas à realização da Copa do Mundo de 2014, no âmbito do Estado; e Eros

Biondini em que solicita seja realizada reunião de audiência pública, conjunta com a

Comissão de Cultura, para debater a influência e a importância da comunidade

italiana no desenvolvimento do turismo e da cultura 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, 18 de junho de 2009.

Tenente Lúcio, Presidente - Eros Biondini - Paulo Guedes.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 17/6/2009

Às 10h8min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Deiró Marra, Ruy Muniz e João Leite (substituindo o Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Padre João. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Deiró Marra, 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
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apreciar a matéria constante da pauta e a deliberar sobre proposições da Comissão e

comunica o recebimento de correspondência publicada no “Diário do Legislativo” na

data mencionada entre parênteses: das Sras. Suzana de Oliveira Martins, Diretora da

Superintendência Regional de Ensino Metropolitana B (28/5/2009); Raquel Elizabete

de Souza Santos, Subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica; e Isabel

Cordélia Rodrigues Cunha, Diretora de Funcionamento Escolar da Prefeitura

Municipal de Contagem (29/5/2009). 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. O parecer sobre o Projeto de Lei nº 3.040/2009, no 1º turno,

deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator,

Deputado Deiró Marra. 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 3.571; 3.948; 3.967; 3.969 e 3.996/2009. Submetidos a

discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 3.088; 3.137; 3.152; 3.153; 3.170; 3.205; 3.212; 3.233;

3.235 e 3.245/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados requerimentos da Deputada Gláucia Brandão e do

Deputado Carlin Moura em que solicitam seja formulado apelo ao Prefeito Municipal

de Itaúna, para que construa pista de "bicicross" nesse Município; em que solicitam

seja realizada visita desta Comissão à Universidade Federal de Viçosa, para

conhecer a infraestrutura disponibilizada para o Núcleo de Esportes de Base -

Nuesba -; em que solicitam seja formulada manifestação de aplauso ao Reitor da

Universidade Federal de Viçosa, pela criação do Nuesba; em que solicitam seja

realizada reunião de audiência pública para recepcionar a discussão da Comissão de

Educação da Câmara dos Deputados, referente ao Plano Nacional de Educação; e

dos Deputados Irani Barbosa em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública para debater o fim do ensino médio na rede municipal de ensino de Belo

Horizonte e a repercussão de tal medida na rede estadual de ensino, assim como

debater a viabilidade de um convênio entre os Poderes Executivos Estadual e
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Municipal de Belo Horizonte, para repasse de valores do Fundeb, visando à

manutenção do ensino médio na rede municipal; e Deiró Marra em que solicita seja

formulado apelo à Secretária de Educação com vistas à instalação de uma linha

telefônica na Escola Estadual Dona Cotinha, no Município de Patrocínio. O

Presidente deixa de receber requerimento do Deputado Irani Barbosa, tendo em vista

tratar-se de matéria idêntica ao Requerimento nº 3.948/2009, do mesmo Deputado,

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.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gláucia Brandão.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 18/6/2009, a seguinte comunicação:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. Antonino Diniz

Neto, ocorrido em 12/6/2009, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de aplauso ao Centro Holístico de Estudo e Tratamento em Dependências Físicas

e/ou Psicológicas - Centroherd - pelos relevantes serviços prestados à comunidade

(Requerimento nº 3.747/2009, do Deputado Fahim Sawan);

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 (Requerimento nº 3.807/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva);

de aplauso ao Colégio Santa Rita pela comemoração dos 50 anos de sua fundação

(Requerimento nº 3.875/2009, do Deputado Célio Moreira);

de congratulações com o Sr. Cid Veloso pelo recebimento do título de Professor



____________________________________________________________________________
929

Emérito da Universidade Federal de Minas Gerais (Requerimento nº 3.876/2009, da

Deputada Gláucia Brandão);

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 (Requerimento

nº 3.887/2009, do Deputado Chico Uejo);

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 (Requerimento nº 3.888/2009, do Deputado Chico Uejo);

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 (Requerimento nº 3.889/2009, do Deputado Chico Uejo);

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

(Requerimento nº 3.890/2009, do Deputado Chico Uejo);

de aplauso ao Sr. Antônio Alfredo Alkmin Henriques, Diretor da Construções e

Serviços Especiais Ltda. - Consel - 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 (Requerimento nº 3.891/2009, do Deputado Chico Uejo);

de aplauso ao Sr. Paulo de Souza Duarte, Secretário 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

(Requerimento nº 3.892/2009, do Deputado Chico Uejo);

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 (Requerimento nº

3.893/2009, do Deputado Chico Uejo);

de aplauso ao Sr. Marcos Antônio Teixeira, Diretor de Planejamento e Gestão de
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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 (Requerimento nº 3.894/2009, do Deputado Chico Uejo);

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 (Requerimento nº

3.895/2009, do Deputado Chico Uejo);

de congratulações com a comunidade de Tupaciguara pelos 97 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 3.896/2009, do Deputado Chico

Uejo);

de aplauso à comunidade italiana em Minas Gerais pelos serviços prestados ao

Estado (Requerimento nº 3.898/2009, do Deputado Eros Biondini);

de congratulações com o Sr. Adalberto Rodrigues da Fonseca, Prefeito Municipal

de Cláudio, por sua posse na diretoria da Associação Mineira dos Municípios - AMM

(Requerimento nº 3.900/2009, do Deputado Neider Moreira);

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

(Requerimento nº 3.901/2009, do Deputado Neider Moreira);

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 (Requerimento nº 3.902/2009, do Deputado Neider Moreira);

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 (Requerimento nº 3.903/2009, do Deputado Neider

Moreira);

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 (Requerimento nº 3.904/2009, do Deputado Neider

Moreira);

de congratulações com a União Esportiva Santo Antônio pelo 30º aniversário de

sua fundação (Requerimento nº 3.905/2009, do Deputado Wander Borges);
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de congratulações com o Saci Clube de Serviço pelo 40º aniversário de sua

fundação (Requerimento nº 3.906/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Banda São Sebastião pelo 22º aniversário de sua

fundação (Requerimento nº 3.907/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Banda Santo Antônio de Roça Grande pelo 10º

aniversário de sua fundação (Requerimento nº 3.908/2009, do Deputado Wander

Borges);

de pesar pelo falecimento do Sr. Emílio Haddad Filho, ocorrido em 24/5/2009

(Requerimento nº 3.909/2009, do Deputado Domingos Sávio);

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 (Requerimento nº 3.918/2009, do Deputado Almir Paraca);

de congratulações com a comunidade de Coração de Jesus pelo transcurso do

aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº 3.919/2009, da

Deputada Ana Maria Resende);

de aplauso ao Conselho Metropolitano de Belo Horizonte da Sociedade São Vicente

de Paulo pela comemoração dos 90 anos de existência (Requerimento nº 3.920/2009,

do Deputado Célio Moreira);

de congratulações com a Fio Brasil Tecelagem pelo recebimento do prêmio Top

100 de artesanato, concedido pelo Sebrae (Requerimento nº 3.921/2009, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Cooperativa Mariense de Artesanato pelo recebimento do

prêmio Top 100 de artesanato, concedido pelo Sebrae (Requerimento nº 3.922/2009,

do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Igreja Presbiteriana Independente de Borda da Mata pela

comemoração de seu 140º aniversário de organização (Requerimento nº 3.923/2009,

do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sindicato da Indústria da Construção Pesada no Estado
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de Minas Gerais pela eleição de sua nova Diretoria (Requerimento nº 3.924/2009, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Escola Estadual Coronel Adelino Castelo Branco por sua

reinauguração, bem como pelo transcurso de seu 45º aniversário de funcionamento

(Requerimento nº 3.925/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Sr. Jamil Curi, Presidente da Pavisan S.A., pela autoria do

projeto de restauração da BR-135 (Requerimento nº 3.988/2009, da Comissão de

Transporte, Comunicação e Obras Públicas).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 2009

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.264/2009

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

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.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

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

Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I,

“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, que possui como finalidade precípua

desenvolver atividades socioculturais, visando à melhoria das condições da

coletividade, e defender a democratização dos meios de comunicação, especialmente

quanto à criação de rádio voltada para a comunidade.

A entidade promove atividades educacionais de formação geral e informação;

incentiva a solidariedade, a organização e a participação em movimentos

comunitários e divulga a importância e a necessidade do amplo acesso da população

aos meios de comunicação.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.264/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2009.

Gustavo Valadares, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.328/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
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De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo, com sede no Município de Serrania.

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 3.328/2009 pretende declarar de utilidade pública o Lar São

Vicente de Paulo, com sede no Município de Serrania, que tem como finalidade

desenvolver atividades assistenciais e de promoção humana, trabalhando para

valorizar o indivíduo e a comunidade.

Dessa maneira, mantém estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas,

proporcionando-lhes assistência material, moral, intelectual, objetivando a

preservação de sua saúde física e mental, presta assistência aos portadores de

deficiências físicas ou psicológicas e combate a fome e a pobreza.

Constituído por suas conferências vicentinas, obras unidas e especiais, congrega

ainda em sua área de atuação as unidades vicentinas desprovidas de personalidade

jurídica, por meio das quais realiza importante trabalho em prol dos menos

favorecidos.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.328/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.331/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Braulio Braz, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Brasil Central nº 10, com sede no

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.331/2009 visa declarar de utilidade pública a Loja Maçônica

Brasil Central nº 10, com sede no Município de Araguari, que possui como finalidade

precípua o aperfeiçoamento moral, intelectual e social da comunidade local, assim

como o zelo por seu bem-estar.

Procura no incentivo à paz e à harmonia a consolidação da ética, da cidadania e

dos direitos humanos. Acreditando que residem na instrução os pilares da

democracia e da evolução sadia da humanidade, apoia as iniciativas vinculadas ao

implemento da educação e da cultura.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.331/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.340/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Portadores de Necessidades

Especiais de Lagamar – Upael –, com sede nesse Município.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.340/2009 pretende declarar de utilidade pública Associação
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de Pais e Amigos dos Portadores de Necessidades Especiais de Lagamar, entidade

sem fins lucrativos, que tem como finalidade assegurar os direitos das pessoas

portadoras de necessidades especiais, criando condições para o exercício de sua

autonomia, e para sua inclusão social, educacional e participação efetiva na

comunidade em que vivem.

Na consecução de seu propósito, desenvolve ações voltadas para a habilitação e

reabilitação dos portadores de deficiência e busca equiparação de oportunidades e a

proteção social a que têm direito.

Pela relevância do trabalho desenvolvido pela Associação de Pais e Amigos dos

Portadores de Necessidades Especiais de Lagamar, acreditamos ser a instituição

merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.340/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.341/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Varjão de

Minas - Apae de Varjão de Minas, com sede nesse Município.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.341/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais de Varjão de Minas, que possui como finalidade a

inclusão das pessoas portadoras de deficiência, especialmente mental, assegurando-

lhes o pleno exercício da cidadania.
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Na consecução de suas metas, coordena e executa programas em sintonia com as

federações nacional e estadual das Apaes, promovendo, assegurando e defendendo

o progresso, o prestígio, a credibilidade e a unidade orgânica e filosófica desse

movimento, que tanto tem auxiliado a sociedade mineira na defesa dos direitos dos

portadores de deficiência.

No âmbito municipal, a Associação promove diversas atividades de interesse dos

portadores de deficiência, como a divulgação de informações e publicações técnicas

especializadas e o estabelecimento de parcerias no mercado de trabalho, para

possibilitar a habilitação e a colocação dos seus beneficiados.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.341/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2009.

Walter Tosta, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 2009

ATAS

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 9/6/2009

Às 15h22min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Vanderlei

Jangrossi, Antônio Carlos Arantes, Carlos Gomes e Chico Uejo, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Vanderlei Jangrossi, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Antônio Carlos Arantes, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e discutir e votar as proposições da Comissão. O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.049/2009 (Deputado Carlos

Gomes) e 3.344/2009 (Deputado Domingos Sávio), ambos em turno único. Passa-se

à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é

aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 3.285/2009 (relator: Deputado Carlos

Gomes). 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

audiência pública no Município de Guanhães, com o objetivo de discutir os impactos

da crise econômica nas atividades do pequeno produtor rural nessa região. Cumprida

a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Chico Uejo - Carlos Gomes.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/6/2009

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar e

Almir Paraca, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o

Deputado Neider Moreira. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Fábio

Avelar, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual

é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a obter esclarecimentos, junto à

Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, sobre os problemas

enfrentados por proprietários de imóveis no Município de Itaúna para obter ligação de

energia elétrica e discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe

a 1ª Parte da reunião para ouvir as Sras. Sônia Borges Siqueira Rocha Godinho,

analista ambiental, representando Maria Cláudia Pinto, Superintendente Regional de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Alto São Francisco; Helena

Barbosa, Gerente de Gestão do Meio Ambiente da Distribuição da Cemig; Ilmar

Bastos Santos, Subsecretário de Gestão Ambiental Integrada da Secretaria de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; João Alfredo Balieiro, Assessor da

Diretoria de Monitoramento e Fiscalização Ambiental do IEF representando, Eduardo

Martins, Diretor de Monitoramento e Fiscalização Ambiental, do IEF, os quais 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

das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 22 de junho de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Irani Barbosa.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/6/2009

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara
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e os Deputados João Leite e Rômulo Veneroso, membros da supracitada Comissão.

Está presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude

da aprovação de requerimento 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 interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir o Sr.

Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais sobre a

política de segurança no Estado. A Presidência concede a palavra aos Deputados

presentes para suas considerações iniciais e em seguida passa a palavra ao

convidado, 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 votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 3.968, 3.982 e 4.000/2009. Submetido a discussão e votação,

é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.231/2009. 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 Tereza Lara e dos Deputados Rômulo

Veneroso, João Leite e Sargento Rodrigues em que solicitam seja encaminhado ao

Chefe da Polícia Civil do Estado pedido de providências para que o governo do

Estado determine que os 41 candidatos excedentes aprovados em concurso público

sejam matriculados no curso de formação para provimento dos cargos de Delegado

de Polícia do Estado; Maria Tereza Lara, Rômulo Veneroso e João Leite em que

solicitam seja encaminhado ao Governador do Estado e ao Secretário de Defesa

Social pedido de providências com vistas à nomeação dos 41 candidatos excedentes

aprovados no último concurso público para o cargo de Delegado de Polícia do

Estado. A Presidência recebe os requerimentos dos Deputados Délio Malheiros (2)

em que solicita sejam realizadas reuniões de audiência pública para,

respectivamente, discutir o aumento dos índices de violência nos Bairros Barroca,

Calafate, Coração Eucarístico, Grajaú, Gutierrez, Prado e Santo Agostinho; e debater

a situação da crescente onda de assassinatos e assaltos a taxistas ocorridos na
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Grande BH; Arlen Santiago em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública em São João do Paraíso, para discutir sobre a segurança da população desse

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2009.

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

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/6/2009

Às 15h12min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

o Deputado Juninho Araújo, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara aberta a reunião,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita ao

membro da Comissão presente que a subscreva. A Presidência informa que a

reunião se destina a debater a legalização das rádios comunitárias no Estado de

Minas Gerais, com vistas a facilitar a divulgação da cultura do Estado. A Presidente

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. José Dias Coelho Neto, Gerente

Regional do Escritório da Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel-MG -;

Adão Inácio da Silva, Delegado da Polícia Federal, representando Marcos David

Salem, Superintendente Regional da Polícia Federal; Marcos André Carneiro Naves,

Presidente da Associação Mineira de Rádio e Televisão - Amirt -; Afonso Pereira da

Silva, Presidente da Associação Brasileira de Rádio e Difusão Comunitária do Vale do

Aço - Abraço -; Josué Franco Lopes, Coordenador de Comunicação da Abraço

Nacional; e Maria Cristina Rodrigues, engenheira do Ministério das Comunicações,

que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao

Deputado Juninho Araújo, 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.
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Sala das Comissões, 19 de junho de 2009.

Gláucia Brandão, Presidente.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/6/2009

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e o

Deputado Dalmo Ribeiro Silva membro da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro, declara aberta a reunião,

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

pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se

destina a realizar reunião de audiência pública para debater o Programa Universidade

para Todos - ProUni. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as

Sras. Stael Christian Riane Freire, Coordenadora do Procon Municipal; Adriana

Ferreira, Presidente da Associação Nacional dos Universitários do ProUni - Guna;

Rosângela Cláudio Gonçalves, Coordenadora das Assistentes Sociais da PUC-Minas,

e os Srs. Warley José Rocha, advogado e Procurador da Faculdade Asa de

Brumadinho, representando Sônia Aparecida Barcelos Maciel, Diretora-Geral da

Faculdade Asa; e Rubem Giaquinto, estudante de Psicologia e Coordenador do

Instituto Mineiro de Relações do Trabalho, 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. Registra-se a presença do Deputado Ruy Muniz. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2009.

Gláucia Brandão, Presidente - Carlin Moura - Arlen Santiago.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.384/2009
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado por meio da Mensagem nº

364/2009, o projeto de lei em epígrafe “concede isenção tributária vinculada à

realização da Copa das Confederações da FIFA de 2013 e da Copa do Mundo FIFA

2014”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 29/5/2009, 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 visa conceder isenções relativas ao Imposto sobre

Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD -, ao

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e a taxas estaduais.

O objetivo prioritário da medida, conforme exposição de motivos anexada à

mensagem do Governador do Estado, é o “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 Fifa de 2014”.

A proposição prevê isenção dos tributos citados, no período de 1º/1/2011 até

31/12/2014, dirigida às pessoas jurídicas indicadas em seu art. 2º, na forma e nas

condições previstas em regulamento e desde que os fatos geradores estejam

vinculados à realização, no Estado, das referidas competições.

Passamos à análise da proposição.

Primeiramente, 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
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compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre

direito tributário.

Saliente-se que a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF – impõe limites a serem

observados pelo legislador no tocante à renúncia de receita. No entanto, cumpre

ressaltar que, nos termos do referido diploma, a concessão de isenção em caráter

geral, como ocorre no caso em tela, uma vez que ela é concedida diretamente pela

lei, independentemente de despacho administrativo, não é considerada renúncia de

receita. Ademais, no caso em exame, acreditamos que o montante que deixará de ser

arrecadado pelos cofres públicos será compensado pelos recursos provenientes do

aquecimento gerado na economia em razão da realização das competições. Isso

porque o aumento do consumo e dos investimentos, especialmente nos setores do

comércio e do turismo, implica o aumento da arrecadação do Estado.

Por fim, apresentamos o Substitutivo nº 1 para aprimorar o texto do projeto de lei

quanto à técnica legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.384/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Concede isenção tributária às entidades vinculadas à realização da Copa das

Confederações da Fifa de 2013 e da Copa do Mundo da Fifa de 2014.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam isentas do Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de

Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD –, do Imposto sobre a Propriedade de Veículos

Automotores –IPVA – e das taxas estaduais, no período de 1º de janeiro de 2011 a

31 de dezembro de 2014, na forma e nas condições previstas em regulamento, as

seguintes pessoas jurídicas, desde que estejam vinculadas à organização ou à

realização, no Estado, das competições Copa das Confederações da Fifa de 2013 e

Copa do Mundo da Fifa de 2014:

I – a Fédération Internationale de Football Association – Fifa –;

II – as associações e confederações de futebol dos continentes e dos países que

participarão das copas a que se refere o “caput”;
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III – o Comitê Organizador Brasileiro Ltda.;

IV – a pessoa jurídica ou equiparada, nacional ou estrangeira, que mantenha

relação contratual com a Fifa, conforme dispuser o regulamento;

V – a pessoa jurídica ou equiparada, nacional ou estrangeira, subcontratada pela

pessoa jurídica ou equiparada a que se refere o inciso IV.

Parágrafo único – A isenção a que se refere o “caput” restringe-se a atividades

vinculadas à realização, no Estado, das competições Copa das Confederações da

Fifa de 2013 e Copa do Mundo da Fifa de 2014.

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

Sala das Comissões, 23 de junho de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Delvito Alves, relator - Ronaldo Magalhães - Sebastião

Costa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.172 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.172/2009, de autoria do Deput ado Elmiro Nascimento, que

declara de utilidade pública a Associação de Rádio Comunitária de Varjão de Minas,

com sede no Município de Varjão 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° 3.172/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Rádio Comunitária de Varjão de

Minas, com sede no Município de Varjão de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Varjão de Minas, com sede no Município de Varjão de Minas.

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

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.
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Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.190 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.190/2009, de autoria do Deput ado Domingos Sávio, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária para o Desenvolvimento

Artístico e Cultural, com sede no Município de Leandro Ferreira, 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° 3.190/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária para o Desenvolvimento

Artístico e Cultural, com sede no Município de Leandro Ferreira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Desenvolvimento Artístico e Cultural, com sede no Município de Leandro Ferreira.

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

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ana Maria Resende.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 25 DE JUNHO DE 2009

ATAS

ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 23/6/2009

Presidência dos Deputados Doutor Viana e Hely Tarqüínio

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

Correspondência: Mensagens nºs 368 a 374/2009 (encaminhando os Projetos de Lei

nºs 3.439 a 3.445/2009, respectivamente), do Governador do Estado - Questões de

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

nºs 3.446 a 3.462/2009 - Requerimentos nºs 4.072 a 4.091/2009 - Requerimento do

Deputado Dinis Pinheiro e outros - Proposições não Recebidas: Requerimento do

Deputado Ademir Lucas - Comunicações: Comunicações dos Deputados Elmiro

Nascimento e Doutor Viana - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Arlen

Santiago, Carlin Moura, Weliton Prado e André Quintão - Questão de ordem - 2ª

Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência

- Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado Dinis Pinheiro e outros;

deferimento - Requerimento do Deputado Gilberto Abramo; deferimento; discurso do

Deputado Getúlio Neiva - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

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

Leão - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio

Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes -

Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Délio Malheiros -

Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Duarte Bechir -

Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil

Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair

Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri
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Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo

Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sebastião Costa -

Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei

Miranda - Walter Tosta - Wander Borges.

Abertura

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

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 2º-Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

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

seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 368/2009*

Belo Horizonte, 18 de junho de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação dessa egrégia

Assembleia Legislativa, projeto de lei que altera a Lei n° 15.787, de 27 de outubro de

2005, a Lei n° 17.006, de 25 de setembro de 2007, e  transforma cargos pertencentes

ao Grupo de Atividades de Ciência e Tecnologia do Poder Executivo.

Por entendê-la relevante e para melhor compreensão do conteúdo do projeto, faço

anexar a exposição de motivos elaborada pela Secretária de Estado de Planejamento

e Gestão.

Reitero a Vossa Excelência, na oportunidade, protestos de elevada estima e distinta

consideração.

Atenciosamente,
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Aécio Neves, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Minas Gerais,

Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência

anteprojeto de lei que altera as Leis nº 15.787, de 27 de outubro de 2005, nº 17.006,

de 25 de setembro de 2007 e transforma cargos pertencentes ao Grupo de Atividades

de Ciência e Tecnologia do Poder Executivo.

Os arts. 1º e 4º do anteprojeto referem-se à Vantagem Temporária Incorporável -

VTI - percebida pelos designados nos termos do art. 10 da Lei nº 10.254, de 20 de

julho de 1990. Propõe-se a revogação do § 2º do art. 9º da Lei nº 15.787, de 2005, e,

consequentemente, a alteração da redação do § 1º do mesmo artigo, suprimindo-se o

trecho “observado o disposto no § 2º deste artigo”. Com as alterações propostas, fica

assegurada ao designado a continuidade da percepção dos adicionais por tempo de

serviço, conforme os critérios estabelecidos na Constituição do Estado, bem como a

percepção da VTI decorrente das novas designações. Trata-se de demanda dos

representantes dos serviços de magistério, encaminhada pela Secretária de Estado

de Educação e aprovada pela Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão

e Finanças.

O art. 2º acrescenta um artigo à Lei nº 17.006, de 2007, revogando a previsão de

VTI relativa ao ingresso nas carreiras de Assistente Técnico Educacional de Analista

Educacional. Os servidores que, à época da publicação da Lei nº 17.006, de 2007,

ocupavam cargos das carreiras de Assistente Técnico Educacional - ATE - e Analista

Educacional - ANE - tiveram a VTI totalmente incorporada ao vencimento básico, em

virtude do reajuste previsto na referida lei. Para assegurar tratamento isonômico entre

esses servidores e aqueles que ingressaram ou vierem a ingressar nas carreiras de

ATE e ANE após a vigência da Lei nº 17.006. de 2007, faz-se necessária a revogação

dos dispositivos relacionados à VTI decorrente do ingresso nessas carreiras.

O art. 3º prevê a transformação de cargos vagos da carreira de Técnico em

Atividades de Ciência e Tecnologia em cargos de Gestor em Ciência e Tecnologia. A

referida transformação foi aprovada pela Câmara de Coordenação Geral,

Planejamento, Gestão e Finanças e decorre de solicitação da Fapemig, com o
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objetivo de viabilizar o ingresso de profissionais de nível superior, por meio de

concurso público.

Destaco que o provimento dos cargos transformados somente ocorrerá mediante

autorização da referida Câmara, desde que haja compatibilidade com os limites de

despesas estabelecidos pela Lei Complementar n° 101 , de 4 de maio de 2000. As

propostas constantes nos arts. 1º, 2º e 4° do antep rojeto não implicam acréscimos na

folha de pagamento de pessoal.

São essas, Senhor Governador, as razões fundamentais para a proposição do

anteprojeto de lei em apreço, que ora submetemos à consideração de Vossa

Excelência.

Atenciosamente,

Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

PROJETO DE LEI Nº 3.439/2009

Altera as Leis nº 15.787, de 27 de outubro de 2005, nº 17.006, de 25 de setembro

de 2007, e transforma cargos pertencentes ao Grupo de Atividades de Ciência e

Tecnologia do Poder Executivo.

Art. 1º - O § 1º do art. 9º da Lei nº 15.787, de 27 de outubro de 2005, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9º - (...)

§ 1º - Será mantido o valor correspondente à VTI percebida por designado em caso

de nova designação, salvo se o intervalo entre uma e outra designação for superior a

trezentos dias, hipótese em que o designado perceberá a VTI relativa à nova

designação, nos termos do inciso II do art. 2º.

Art. 2º - A Lei nº 17.006, de 25 de setembro de 2007, fica acrescida do art. 8º-A,

com a seguinte redação:

“Art. 8º-A - Fica suprimida a remissão à carreira de Assistente Técnico Educacional

no item II.2.5 do Anexo II da Lei nº 15.784, de 2005.

Parágrafo único - Fica revogado o item II.2.4 do Anexo II da Lei nº 15.784, de 27 de

outubro de 2005.”

Art. 3° - Ficam transformados onze cargos vagos da carreira de Técnico em

Atividades de Ciência e Tecnologia, de que trata a Lei nº 15.466, de 13 de janeiro de
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2005, pertencente ao Grupo de Atividades de Ciência e Tecnologia do Poder

Executivo, em onze cargos da carreira de Gestor em Ciência e Tecnologia.

Parágrafo único - Em função da transformação de cargos de que trata o “caput”, a

quantidade de cargos das carreiras de Técnico em Atividades de Ciência e

Tecnologia e de Gestor em Ciência e Tecnologia, constantes, respectivamente, dos

itens I.1.2 e I.1.3 do Anexo I da Lei nº 15.466, de 2005, passa a ser, respectivamente,

de trezentos e trinta e dois e de duzentos e oitenta e seis.

Art. 4º - Fica revogado o § 2º do art. 9º da Lei nº 15.787, de 2005, renumerando-se

o seu § 3° para § 2°.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, Administração Pública e

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 369/2009*

Belo Horizonte, 18 de junho de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame e deliberação

dessa egrégia Assembleia Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a

doar ao Município de São Gonçalo do Rio Preto imóvel situado no local denominado

Água Parada, na Vila de Felisberto Caldeira, constituído de uma área de

10.000,00m², conforme registro nº 7.773, Livro 3-G, fls. 283 a 284, do Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Diamantina.

A Secretaria de Estado de Educação manifestou-se favorável à doação do imóvel,

conforme justificativa apresentada pela Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter aos seus

Nobres Pares a aprovação do Projeto.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.440/2009
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Autoriza o Poder Executivo a doar à Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio

Preto o imóvel que especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Prefeitura Municipal de São

Gonçalo do Rio Preto o imóvel situado em local denominado Água Parada, na sede

da Vila de Felisberto Caldeira, constituído pela área total de 10.000,00m², conforme o

registro nº 7.773, Livro 3-G, fls. 283, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca

de Diamantina.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” será destinado a continuar o

funcionamento da Escola Municipal Núcleo Zuma Rocha Santos e construção de

prédio para Creche Municipal.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, no

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º ou no caso de ser

desvirtuada a sua destinação ou modificada a sua finalidade.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 370/2009*

Belo Horizonte, 18 de junho de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia

Assembleia Legislativa, o projeto de lei incluso, que autoriza o Poder Executivo a doar

ao Município de São João Evangelista o imóvel situado na Praça Santana, n° 29,

Bairro Cruzeiro, constituído pela área total de 2.000,00m², conforme o registro nº

11.246, Livro 3-F, em 30/8/1965, no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de

São João Evangelista.

O projeto encaminhado tem o objetivo de dar destinação pública ao imóvel em

questão, garantindo o funcionamento das séries de ensino fundamental e dos

projetos Curumim e de Educação de Jovens e Adultos, o que acarretará relevantes

benefícios à população daquele Município.
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Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu elevado apreço e

distinta consideração.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.441/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar à Prefeitura Municipal de São João Evangelista o

imóvel que especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São João

Evangelista o imóvel situado na Praça Santana, nº 29, Bairro Cruzeiro, constituído

pela área total de 2.000m², conforme o registro nº 11.246, Livro 3-F, em 30/8/1965, no

Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de São João Evangelista.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” será destinado ao funcionamento da

Escola Municipal José Guimarães e dos projetos Curumim e Educação de Jovens e

Adultos.

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 ou no caso de ser desvirtuada a sua destinação

ou modificada a sua finalidade.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 371/2009*

Belo Horizonte, 18 de junho de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa egrégia

Assembleia Legislativa, o projeto de lei incluso, que autoriza o Poder Executivo a doar

imóvel ao Município de Itamogi.

Por entendê-la relevante e para melhor compreensão do conteúdo do projeto, faço

anexar a exposição de motivos elaborada pela Secretária de Estado de Planejamento

e Gestão.
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São estas as razões que me levam a solicitar a aprovação do projeto.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Minas Gerais:

Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência

anteprojeto que revoga a Lei nº 13.203, de 15 de abril de 1999, que autoriza o Poder

Executivo a doar imóvel ao Município de Itamogi, ao mesmo tempo em que autoriza

doação do mesmo imóvel, com nova destinação.

A autorização contida na referida lei destinava o imóvel à construção do Paço

Municipal, objetivo que não mais consulta o interesse daquela municipalidade,

conforme esclarece o Prefeito Municipal, por meio do Ofício nº 100/2009.

Informa aquela autoridade que o seu município foi contemplado pela Resolução nº

1.794, de 11 de março de 2009, da Secretaria de Estado de Saúde, que prevê a

liberação de recursos para a edificação da sua Unidade Básica de Saúde. Aduz mais

que não possui outro imóvel na sua área central que possa abrigar tais serviços,

razão por que solicita seja alterada a destinação inicial, uma vez que a saúde é

prioritária.

Assim, acolhendo as razões que informaram o pleito daquele município, apresento-

lhe novo anteprojeto de lei autorizativa daquela doação, com a consequente

revogação da Lei nº 13.203/1999.

Atenciosamente,

Renata Maria Paes de Vilhena

PROJETO DE LEI Nº 3.442/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itamogi o imóvel que especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Itamogi o imóvel

constituído de terreno com área de 734,00m2 (setecentos e trinta e quatro metros

quadrados), situado na sua sede, na Rua Rodolfo José Paula, registrado sob o nº

6.538, a fls. 145 do livro 3-K, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Monte Santo de Minas.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” destina-se à construção de uma
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Unidade Básica de Saúde.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de três anos contados da publicação desta lei, não lhe tiver sido dada a

destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Fica revogada a Lei nº 13.203, de 15 de abril de 1999.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 372/2009*

Belo Horizonte, 18 de junho de 2009.

Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da competência privativa que me delegam os incisos V e XVIII do art.

90 da Constituição do Estado, apraz-me encaminhar à consideração dessa egrégia

Assembleia o anexo projeto de lei, que diz de se autorizar o Poder Executivo a

contratar operação de crédito no âmbito do Programa Emergencial de Financiamento

aos Estados e ao Distrito Federal -PEF/BNDES -, e dá outras providências.

Como o enuncia a ementa, trata-se de assegurar ao Executivo mineiro recursos

previstos em programa federal, especificamente ao amparo da Resolução do Banco

Central do Brasil de nº 3.716/09, a qual garante - especificamente para o Estado de

Minas Gerais - verbas no limite de R$178.180.000,00. Os fundos serão utilizados em

programas de Logística e Integração e Desenvolvimento, Rede de Cidades e

Serviços e Investimento e Valor Agregado da Produção, todos eles previstos no Plano

Mineiro de Desenvolvimento Integrado. A proposta se faz, outrossim, em harmonia

com os pressupostos constitucionais que regem vedações e autorizações para

contratos de mútuo, vinculação de receitas e prestação de garantias.

Tendo em vista a notória relevância pública da matéria aventada, estou certo de

que o Parlamento mineiro para ela reservará sua especial atenção e oportuna

prioridade.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.
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PROJETO DE LEI Nº 3.443/2009

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito no âmbito do Programa

Emergencial de Financiamento aos Estados e ao Distrito Federal - PEF/BNDES -, e

dá outras providências.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a promover a adesão do Estado de

Minas Gerais ao Programa Emergencial de Financiamento aos Estados e ao Distrito

Federal - PEF/BNDES -, nos termos da Resolução nº 3.716, de 17 de abril de 2009,

do Banco Central do Brasil, mediante contratação de operação de crédito com

instituição financeira oficial federal, amparada por recursos gerenciados pelo Banco

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, até o limite de R$178.180.000,00

(cento e setenta e oito milhões, cento e oitenta mil reais).

Parágrafo único - A operação de que trata o “caput” tem por objetivo financiar

atividades e projetos do Estado de Minas Gerais, em especial nas áreas de resultado

a seguir relacionadas, definidas pela Lei nº 15.032, de 20 de janeiro de 2004, que

dispõe sobre o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, atualizada pela Lei nº

17.007, de 28 de setembro de 2007:

I - Logística de Integração e Desenvolvimento;

II - Rede de Cidades e Serviços; e

III - Investimento e Valor Agregado da Produção.

Art. 2º - Os recursos decorrentes da operação de crédito de que trata esta lei,

objeto do contrato a ser celebrado, serão depositados em instituições financeiras

autorizadas pelo Poder Executivo a operarem com o Estado de Minas Gerais.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a oferecer como garantia para a

realização da operação de crédito objeto desta lei:

I - as cotas e as receitas tributárias a que se referem os arts. 155, 157 e 159,

incisos I, alínea “a”, e II, da Constituição Federal;

II - ativos adquiridos pelo Estado de Minas Gerais em decorrência da extinção da

Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais - MINASCAIXA - e da alienação das

ações representativas do controle acionário do Banco de Crédito Real de Minas

Gerais S.A. - CREDIREAL - e do Banco do Estado de Minas Gerais S.A. - BEMGE -;

e
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III - direitos creditórios do Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento - FINDES -, nos

termos do disposto no inciso V do art. 9º da Lei nº 15.981, de 16 de janeiro de 2006.

Art. 4º - Os recursos provenientes da operação de crédito de que trata esta lei serão

consignados como receita orçamentária do Estado.

Art. 5º - O Orçamento do Estado consignará, anualmente, 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. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 373/2009*

Belo Horizonte, 23 de junho 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 Civa Simões Fonseca à Escola Estadual localizada na Praça Monsenhor

José Coelho, nº 29, Centro, no Município de Senhora do Porto.

O projeto encaminhado tem o objetivo de prestar uma homenagem a Civa Simões

Fonseca, que muito se empenhou para melhorar as condições de vida das pessoas

da cidade.

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

Professora Civa Simões Fonseca, de ensino médio, à Escola Estadual de Ensino

Médio, situada na Praça Monsenhor José Coelho, 29, Centro, em Senhora do Porto.

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

Estadual de Ensino Médio, que, em reunião realizada no dia 27/4/2009, homologou,
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pela unanimidade dos votos, a indicação do nome Escola Estadual Professora Civa

Simões Fonseca para denominação da referida unidade de ensino.

Civa Simões Fonseca, natural da cidade de Gororós, formou-se em magistério,

casou-se e foi morar no Município de Alvorada de Minas, onde iniciou sua carreira do

magistério. Em 1968, a família mudou-se para a cidade de Senhora do Porto, onde

ela exerceu a profissão de professora dos anos iniciais do ensino fundamental na

Escola Estadual Cônego José Coelho, na qual também foi diretora escolar até a sua

aposentadoria. Paralela à sua atuação profissional, engajou-se em grupos de

reflexão, comissões de serviços e atividades festivas do calendário religioso, além de

ajudar a comunidade doando cestas básicas, organizando bazares. Como cidadã,

lutava para melhorar as condições de vida das pessoas da cidade.

A homenageada nasceu em 1º/7/1940 e faleceu em 12/5/2006.

Cumpre registrar que, no Município de Senhora do Porto, não existe

estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com igual denominação.

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

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

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

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

do Estado.

Belo Horizonte, 22 de maio de 2009.

Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 3.444/2009

Dá a denominação de Escola Estadual Civa Simões Fonseca à Escola Estadual no

Município de Senhora do Porto.

Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Civa Simões Fonseca a Escola Estadual

localizada na Praça Monsenhor José Coelho, nº 29, Centro, no Município de Senhora

do Porto.

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

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

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

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

“MENSAGEM Nº 374/2009*

Belo Horizonte, 22 de junho 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 Venceslau Brás à Escola Estadual situada no Povoado de Venceslau Brás,

no Município de Sete Lagoas.

O projeto encaminhado tem o objetivo de prestar uma homenagem a Venceslau

Brás, que governou o Estado de Minas Gerais e foi Vice-Presidente da República,

assumindo a presidência em 1914. Realizou importantes obras visando o bem-estar

de toda a comunidade, principalmente dos mais carentes.

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

Venceslau Brás, de ensino fundamental e médio, à Escola Estadual de Ensino

Fundamental e Médio, localizada no Centro Socioeducativo, situada no Povoado de

Venceslau Brás, no Município de Sete Lagoas.

Venceslau Brás nasceu em São Caetano da Vargem Grande, hoje Brasópolis,

antigo Distrito de Itajubá.

Foi Promotor Público em Itajubá, Vereador e Presidente da Câmara Municipal em

Monte Santo.

Na legislatura de 1892 a 1896, foi eleito Deputado Estadual e, em 1896, conseguiu

eleger-se Deputado Federal após renunciar a sua cadeira na Câmara dos Deputados.

Em 1909, Venceslau Brás assumiu o Governo de Minas Gerais, foi Vice-Presidente

da República e, por meio de eleição direta, assumiu a Presidência em 1914, adotando

uma austera política financeira.

Para enfrentar a redução drástica das exportações brasileiras, devido à
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desorganização do mercado internacional provocada pela Primeira Guerra Mundial,

foram queimados três milhões de sacas de café estocadas, evitando-se assim a

queda dos preços. Essa situação determinou a segunda valorização do café entre

1917 e 1920.

Realizou importantes trabalhos para o bem-estar de toda a comunidade, sempre se

preocupando com as pessoas mais carentes, valorizando sua reintegração à

sociedade.

O homenageado nasceu no dia 26/2/1868 e faleceu no dia 15/5/1966.

Cumpre registrar que, no Município de Sete Lagoas não existem estabelecimento,

instituição ou próprio público do Estado com igual denominação.

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

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

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

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

do Estado.

Belo Horizonte, 18 de maio de 2009.

Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 3.445/2009

Dá a denominação de Escola Estadual Venceslau Brás à Escola Estadual

localizada no Centro Socioeducativo de Sete Lagoas, no Povoado de Venceslau

Brás, Município de Sete Lagoas.

Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Venceslau Brás a Escola Estadual

localizada no Centro Socioeducativo de Sete Lagoas, no Povoado de Venceslau

Brás, Município de Sete Lagoas.

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

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

Questões de Ordem

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, volto a usar este espaço para fazer uma
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solicitação à Mesa da Assembleia. No dia 18 de março, apresentei um requerimento à

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, em que solicitei informações

ao DER sobre o processo administrativo para a locação de veículos destinados às

atividades de fiscalização, ao qual anexei os documentos pertinentes. Mas como até

hoje esse requerimento está parado na Mesa da Assembleia, faço mais uma vez esse

pedido, porque irei requerer isso por via judicial. Já disse isso por duas vezes e agora

estou falando pela terceira. Criarei um constrangimento para a Assembleia

Legislativa, aliás, o mesmo que o Deputado Weliton Prado está criando para a Cemig,

que teve de revogar, repensar essa licitação que estava programada para locação

dos veículos. O documento traz todos os requerimentos. Seguraram-no na Comissão

de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Infelizmente, todas as vezes que

solicitamos alguma informação a qualquer órgão do governo, há uma censura prévia.

Então, a tramitação ocorreu e está na Mesa desta Casa desde o dia 20 de março.

Solicito que o levem ao Plenário até para derrotar o requerimento - não há problema

algum. Mas, Sr. Presidente, não abrirei mão de obter essas informações. Brigarei e

irei ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público para obtê-las. Se não querem

fornecê-las por meio desta Casa, é porque há rolo, problema. Tenho dito que parte

dessas pessoas - DER, Detran, Feam, Semad - cria decretos inconstitucionais,

desrespeitando esta Casa. Todavia, ficamos aqui calados e aceitando tudo. Sr.

Presidente, apelo a V. Exa. para que seja levada a minha solicitação ao nosso

Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, de quem aguardo resposta - seja sim ou

não, se não aprovará o requerimento ou se ele não tramitará, mas pelo menos me

responda. Faço esse pedido publicamente. Caso não obtenha resposta, tomarei as

devidas providências, porque não abro mão de tê-las como Deputado, conforme me

confere a Constituição do nosso Estado. Enquanto parlamentar, não abrirei mão

dessas informações. Desgastaremos a Casa, o Parlamento, apenas para obter uma

informação, para fazer valer um direito constitucional, um direito do meu mandato. Fui

eleito para isso. Porém, percebemos a censura dentro desta Casa. Tudo o que hoje

representa um pedido ao governo não tramita, e não conseguimos o resultado que

desejamos. Sr. Presidente, como já disse, faço o último apelo a V. Exa para que seja

levado ao nosso Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, esse documento, pois
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preciso que ele seja encaminhado ao DER, sob pena de, infelizmente, ter de fazer

uma pirotecnia - o que não faz parte do meu processo legislativo. Mais uma vez,

repito que não abro mão de obter essas informações.

O Sr. Presidente - Deputado Antônio Júlio, a Presidência encaminhará a solicitação

de V. Exa. à Mesa da Assembleia.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, comunico à Casa o falecimento do

médico Dr. Osório Adrião da Rocha, um dos maiores líderes do Norte de Minas, que

faleceu anteontem, na cidade de São João do Paraíso, aos 105 anos de idade, dos

quais 72 foram dedicados ao exercício da medicina. Presenciamos um momento

ímpar e emocionante. Ele se formou na UFMG, há 72 anos. Já naquela época,

mudou-se para a sua cidade natal, onde se instalou, criou a família e exerceu

brilhantemente a medicina durante todo o tempo que lá atuou. Da mesma forma que

reverenciamos falecimentos de ilustres pessoas e de autoridades diversas, nos

âmbitos estadual, nacional e até mundial, queremos, neste momento, fazer essa

comunicação. Em nome do Parlamento mineiro e da classe médica de Minas Gerais,

abraçamos a família do Dr. Osório, que dedicou 72 anos ao exercício na medicina.

Ele foi o primeiro Prefeito de São João do Paraíso. Naquela época, as eleições não

existiam, e as indicações partiam dos Governadores. Ele foi o primeiro entendente, o

primeiro Prefeito dessa cidade, que, por acaso, agora virá a se constituir em uma

comarca. Na verdade, já é uma comarca. Haverá a instalação da única comarca de

Minas Gerais da região. Faço o anúncio consternado e triste. Ao mesmo tempo, peço

a V. Exa. que esse pedido seja transformado em ofício. Esta Casa deverá enviar

documentação, demonstrando o luto da Assembleia, à família do Dr. Osório Adrião da

Rocha, primeiro Prefeito e grande médico de São João do Paraíso.

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 3.446/2009

Declara de utilidade pública a Sociedade Beneficente São José de Andrelândia,
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com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Beneficente São José de

Andrelândia, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2009.

Dimas Fabiano

Justificação: A Sociedade Beneficente São José de Andrelândia, com sede nesse

Município, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, que tem como finalidade a

assistência aos idosos carentes nela internados, sem discriminação de raça, cor,

nacionalidade ou religião.

Assim sendo, acreditamos que o reconhecimento da entidade como de utilidade

pública fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, trazendo melhorias para a

comunidade, pelo que conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.447/2009

Declara de utilidade pública o Movimento Sabedoria e Paz - MSP -, com sede no

Município de Ponte Nova.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Movimento Sabedoria e Paz - MSP -,

com sede no Município de Ponte Nova.

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

Sala das Reuniões, 23 de junho 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, o amparo às crianças e adolescentes carentes,

a integração no mercado de trabalho e a reabilitação e integração das pessoas
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portadoras de deficiência. Configura-se como política não contributiva, realizada por

meio de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, e

pauta-se pelos princípios da universalidade da cobertura e do atendimento, da

seletividade e da distributividade na prestação dos benefícios e serviços.

Refira-se, aliás, que a assistência social possui interface com diversas políticas

públicas, envolvendo, 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 dessa redução, a sociedade civil organizou-se e,

em 13/11/2003, foi fundado o Movimento Sabedoria e Paz, pessoa jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos, voltada para a beneficência e a promoção social.

O Movimento tem como finalidade melhorar as condições de vida e trabalho dos

cidadãos, zelar pelo respeito aos direitos dos idosos, colaborar e participar do

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, colocar o idoso como principal agente nas

ações da entidade, promover formas de participação, ocupação e convívio para o

idoso e lutar para que este conviva no seio familiar.

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, possuindo como propósito contribuir para seu

desenvolvimento humano e promover sua inclusão social.

Diante do exposto, pacífico é o fato de que o Movimento Sabedoria e Paz busca a

construção de uma sociedade mais democrática, respaldada em uma política de

desenvolvimento que contemple a inclusão social do idoso e a defesa de seus

direitos, nos termos da Lei nº 10.741, de 2003.

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 3.448/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Incentivo ao Esporte de Pedro
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Leopoldo - Asepec -, com sede no Município de Pedro Leopoldo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerias decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Incentivo ao Esporte

de Pedro Leopoldo - Asepec -, com sede no Município de Pedro Leopoldo.

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

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2009.

Vanderlei Jangrossi

Justificação: Diante dos relevantes serviços prestados pela Associação de Incentivo

ao Esporte de Pedro Leopoldo - Asepec -, com sede no Município de Pedro Leopoldo

e do comprometimento de suas finalidades estatutárias, buscamos declará-la de

utilidade pública. Essa declaração permitirá que se torne apta a realizar projetos

maiores no desenvolvimento de suas atividades. Tendo em vista o importante

trabalho realizado por essa Associação, por certo terá reconhecimento dos nobres

colegas, que se empenharão na aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.449/2009

Altera o disposto no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 16.791, de 2007.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 16.791, de 2007 passa a vigorar com

a seguinte redação:

 “Art. 1º - (...)

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina- se à instalação de um

centro de convenções e desenvolvimento de atividades de interesse social.”.

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

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2009.

Dinis Pinheiro

Justificação: A alteração neste dispositivo permitirá ao Município de Novo Cruzeiro

a construção de seu centro de convenções, que contribuirá em muito para o

entretenimento dos munícipes, tão carentes de área de lazer.
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Por essas razões, visando a atender a esse legítimo pleito da população, conto com

os nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.450/2009

Dispõe sobre a instalação de vidro protetor transparente sobre as gavetas dos

alimentos expostos para consumo e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam obrigados os restaurantes, lanchonetes, churrascarias e similares

que utilizam o serviço “selfservice” e por quilo a instalar sobre suas gavetas, bandejas

e outros tipos de acondicionamento de alimentos vidro transparente protetor.

Parágrafo único - Entendem-se como alimentos os pratos quentes e frios, bem

como saladas, carnes, massas, tortas, doces, sorvetes, bolos e frutas.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às penalidades

previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2009.

Dinis Pinheiro

Justificação: Apresentamos à apreciação dos nobres pares esta proposta que visa

exclusivamente garantir aos frequentadores de lanchonetes, restaurantes,

churrascarias e similares, que utilizam o sistema “selfservice” e por quilo o mínimo de

segurança quanto à higiene e à qualidade dos alimentos e das refeições servidas.

Todos os que frequentam esses tipos de estabelecimentos sabem que não existe

nenhuma proteção sobre a bandeja que acondiciona as refeições. Na verdade os

alimentos ficam expostos às substâncias que são invisíveis a olho nu, mas que

naturalmente acabam chegando ao alimento pelo ar, pela respiração, pelas mãos e

até pela saliva das pessoas, que, servindo-se, podem conversar, tossir e espirrar

sobre os alimentos.

Sem dúvida estas situações são difíceis de detectar. Geralmente a aparência do

alimento é bonita e saudável, mas é evidente que ali podem estar alojados centenas

de vírus e bactérias. O risco é grande.
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Pedimos aos colegas que nos ajudem na aprovação desta matéria, que certamente

vai colaborar para que os comerciantes atentem para o bem-estar e a saúde de seus

clientes.

- 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 3.451/2009

Declara de utilidade pública o Programa de Atendimento Social - PAS.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Programa de Atendimento Social -

PAS -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2009.

Doutor Viana

Justificação: O Programa de Atendimento Social - PAS -, com sede na Rua

Carimbe, nº 44, no Bairro Guarani, no Município de Belo Horizonte, é uma associação

sem fins lucrativos e não econômicos, sociedade civil de caráter filantrópico e social,

com personalidade jurídica própria, e com duração por tempo indeterminado, fundada

em 1º/1/2008.

Essa entidade tem por finalidades os estudos, a coordenação, o acompanhamento

de projetos para melhoramento e bem-estar da comunidade, tendo com intuito de

colaborar com os poderes públicos para o bem-estar e o progresso nas questões

urbanísticas, cultural, moral, esportiva e na assistência social. Tem como objetivos a

atuação na áreas de defesa e promoção dos direitos e organização dos moradores,

bem como o desenvolvimento, a implantação e o acompanhamento de programas

que tenham como objetivo a dedicação às obras de promoção humana, combate à

fome e à pobreza, promoção social, cultural e educacional, incentivo à pratica de

esportes, entre outros.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.452/2009
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Declara de utilidade pública o Centro de Apoio ao Produtor e Artesão - ART CAP.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Apoio ao Produtor e

Artesão - ART CAP -, com sede no Município de Sete Lagoas.

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

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2009.

Doutor Viana

Justificação: O Centro de Apoio ao Produtor e Artesão - ART CAP -, com sede na

Avenida Secretário Divino Padrão, nº 1.515, no Bairro Santa Elisa, no Município de

Sete Lagoas, é uma organização não governamental sem fins lucrativos, com

personalidade jurídica própria, com tempo de duração indeterminado.

Essa entidade tem por objetivo e finalidade a promoção dos interesses do

segmento artesanal e de agricultura familiar rural e urbana e dos produtores caseiros;

a promoção e o estímulo do estudo e a formulação de propostas que contribuam para

a solução de problemas que afetam a atividade artesanal e de agricultura familiar

rural e urbana, dos produtores caseiros e principalmente nas áreas técnicas,

gerencial, mercadológica e fiscal tributária; a colaboração com a preservação do meio

ambiente, entre outras.

- 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 3.453/2009

Declara de utilidade pública a Associação Casa de Saúde Glorieux, com sede no

Município de Jordânia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Casa de Saúde Glorieux,

com sede no Município de Jordânia.

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

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2009.

Eros Biondini

Justificação: De caráter beneficente e filantrópico, a Associação Casa de Saúde
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Glorieux, com sede no Município de Jordânia, tem por escopo prestar atendimento e

auxílio aos segmentos mais vulneráveis da comunidade.

Fundada em 1991, a entidade ampara e abriga desde então pessoas idosas e

portadoras de deficiências físicas, proporcionando-lhes gratuitamente a assistência

necessária à sobrevivência, o que dá ao seu trabalho importância significativa no

referido Município.

Diante dessas considerações, esperamos contar com o apoio dos nobres pares à

aprovação deste projeto de lei, que pretende declarar a utilidade pública da

Associação Casa de Saúde Glorieux.

- 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 3.454/2009

Declara de utilidade pública o Centro Social Papa João XXIII, com sede no

Município de Jordânia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Social Papa João XXIII, com

sede no Município de Jordânia.

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

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2009.

Eros Biondini

Justificação: O Centro Social Papa João XXIII, com sede no Município de Jordânia,

é entidade sem fins lucrativos, de caráter beneficente e filantrópico, que presta

assistência especialmente a crianças, jovens, idosos e trabalhadores

desempregados.

Com esse propósito, desenvolve ações com o objetivo de diagnosticar e solucionar

os problemas de seus assistidos, solicita apoio das autoridades competentes para os

problemas de ordem pública, atua junto aos grupos familiares, visando melhorar o

relacionamento entre os seus integrantes e promove atividades culturais, recreativas

e sociais para crianças, adolescentes, adultos e famílias.

Diante dessas considerações, esperamos contar com o apoio dos nobres pares à
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aprovação deste projeto de lei, que pretende declarar o Centro Social Papa João

XXIII 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 3.455/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária São Sebastião - Asser -,

com sede no Município de Pedro Leopoldo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Sebastião - Asser -, com sede no Município de Pedro Leopoldo.

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

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2009.

Eros Biondini

Justificação: A Associação Comunitária São Sebastião, com sede no Município de

Pedro Leopoldo, entidade sem fins lucrativos, de caráter beneficente, cultural e

recreativo, voltada para a assistência social e a promoção humana, tem como

objetivos principais a filantropia e o desenvolvimento educacional, econômico e social

da comunidade.

Baseada no princípio da solidariedade humana, desenvolve atividades que visam à

proteção da família, da infância, da maternidade, da adolescência e da velhice, ao

combate da fome e da pobreza, ao fim da evasão escolar e à inclusão de portadores

de necessidades especiais nos diversos setores da sociedade.

Além disso, promove oficinas de preparação para o mercado de trabalho, procura

colocação para as pessoas habilitadas e divulga a cultura, o esporte, o lazer e a

educação.

Diante dessas considerações, esperamos contar com o apoio dos nobres pares à

aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 3.456/2009

Declara de utilidade pública a Associação Grupo Unidos em Cristo, com sede no

Município de Capim Branco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Grupo Unidos em Cristo,

com sede no Município de Capim Branco.

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

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2009.

Juninho Araújo

Justificação: A Associação Grupo Unidos em Cristo, com sede no Município de

Capim Branco, é uma entidade civil sem fins lucrativos e de duração por tempo

indeterminado. Sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelo

exercício de suas funções. Tem por finalidade defender e representar os interesses

gerais das crianças e da comunidade carente, buscando para isso interação com

outras organizações oficiais ou não governamentais. No momento em que

vivenciamos tantas dificuldades sofridas pelas classes menos privilegiadas, é mais

que oportuno se declare de utilidade pública estadual a referida entidade, razão pela

qual conto com a anuência dos nobres colegas.

- 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 3.457/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Comunitário e

Agrícola dos Bairros da Capela e Ressacada, com sede no Município de Serranos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Comunitário e Agrícola dos Bairros da Capela e Ressacada, com sede no Município

de Serranos.

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

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2009.

Lafayette de Andrada
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Justificação: A Associação de Desenvolvimento Comunitário e Agrícola dos Bairros

da Capela e Ressacada é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em novembro

de 2002, no Município de Serranos, com a finalidade primordial de congregar os

moradores da comunidade, visando, sobretudo, promover o seu desenvolvimento

socioeconomico, por meio de cursos, eventos sociais, melhorias na agricultura,

proteção do meio ambiente e proteção à saúde e ao bem-estar da população local. A

entidade encontra-se devidamente registrada no Cartório de Registro Civil das

Pessoas Naturais de Serranos, e sua diretoria é composta por pessoas idôneas e não

remuneradas, conforme atesta o Presidente da Câmara do Município.

Assim sendo, solicito dos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.458/2009

Declara de utilidade pública a Sociedade Musical Nossa Senhora da Ajuda de Alto

Maranhão, com sede no Município de Congonhas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Musical Nossa Senhora da

Ajuda de Alto Maranhão, com sede no Município de Congonhas.

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

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2009.

Padre João

Justificação: Sociedade civil de direito privado, sem fins econômicos, fundada em

3/8/69, a entidade tem como objetivo principal difundir a arte musical por meio da

execução de instrumentos de sopro e percussão.

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 essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 3.459/2009

Declara de utilidade pública o Grupo de Convivência Vida Nova de Piraúba, com

sede no Município de Piraúba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública, o Grupo de Convivência Vida Nova de

Piraúba - GCVNP -, com sede no Município de Piraúba.

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

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2009.

Sebastião Helvécio

Justificação: O Grupo de Convivência Vida Nova de Piraúba - GCVNP -, fundado

em 10/12/2007, é uma instituição civil sem fins lucrativos, com duração por tempo

indeterminado, com sede no Município de Piraúba.

O Grupo tem por finalidade proporcionar a melhoria do convívio entre os idosos por

meio de atividades de caráter social, cultural, desportivo, recreativo e

profissionalizante; empreender projetos e executar ações destinados ao combate da

fome e da pobreza, com distribuição de alimentos, medicamentos, vestuários, entre

outros, de forma constante e responsável; difundir entre os idosos as questões

relacionadas com a saúde da família e da velhice, enfatizando a importância das

medidas preventivas; promover ações de prevenção, habilitação, reabilitação, bem

como a interação à vida comunitária com as demais gerações; criar condições de

resgate da memória do idoso e sua experiência no âmbito dos movimentos político,

social e cultural.

No desenvolvimento de suas atividades, presta serviço gratuito, sem qualquer

discriminação de raça, cor, sexo ou religião. Não remunera os membros de sua

diretoria pelo exercício específico de suas funções nem distribui lucros, vantagens ou

bonificações a dirigentes, associados ou mantenedores, sob nenhuma forma.

O Grupo de Convivência Vida Nova de Piraúba apresenta os requisitos legais para

ser declarado de utilidade pública, razão pela qual esperamos a anuência dos nobres

colegas ao título declaratório proposto.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.460/2009

Declara de utilidade pública a Fundação Bretas, com sede no Município de Santa

Maria de Itabira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Bretas, com sede no

Município de Santa Maria de Itabira.

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

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2009.

Ronaldo Magalhães

Justificação: A Fundação Bretas, entidade sem fins lucrativos com sede no

Município de Santa Maria de Itabira, fundada em 4/5/2007, tem realizado importantes

trabalhos na cidade. A entidade tem por missão promover a inclusão social, utilizando

tecnologias de informação como instrumento para a construção e o exercício da

cidadania, contribuindo para o desenvolvimento comunitário. Para tanto, atua nos

campos educacional, cultural, sociorrecreativo, de saúde e de pesquisa, ampliando o

conceito de inclusão digital como integração entre educação, tecnologia, cidadania e

empreendedorismo, visando à transformação social do indivíduo.

Dessa forma, cumpridos os requisitos formais, contamos com a aprovação do

projeto que ora apresentamos, para que seja reconhecida a importância do trabalho

dessa entidade pelo poder público estadual

- 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 3.461/2009

Dispõe sobre a qualidade dos comprovantes de pagamento emitidos em caixas

eletrônicos de bancos estabelecidos no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os bancos estabelecidos no Estado de Minas Gerais ficam obrigados a

alterar a qualidade do papel de impressão de comprovantes de pagamento emitidos

em seus caixas eletrônicos, para que sejam utilizados como demonstrativos de
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pagamento de contas de consumo, de impostos e outras comprovações necessárias

ao consumidor

Parágrafo único - Os comprovantes de pagamento emitidos nos caixas eletrônicos

mencionados no art. 1º deverão conter as especificações das contas de consumo,

dos impostos e outras comprovações necessárias ao consumidor.

Art. 2º - Os bancos 1º terão o prazo de cento e oitenta dias para se adaptar às

novas determinações, a contar da data de publicação desta lei.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de

dotações orçamentárias próprias.

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

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2009.

Ana Maria Resende

Justificação: Este projeto de lei é de suma importância, pois visa à defesa do

consumidor de serviços bancários prestados no recinto das agências.

Com a inovação nos bancos do País, hoje o consumidor tem a facilidade de pagar

suas contas em qualquer caixa eletrônico, utilizando o código de barras, ou mesmo

pelo sistema interligado. Porém, o papel emitido pelos bancos (papel impresso

extraído do caixa, com número do código de barras, data e valor do pagamento)

conserva as informações impressas apenas por um breve período, não superior a

seis meses.

Sendo assim, caso alguma empresa resolva cobrar o pagamento já quitado, o

consumidor poderá não ter esses dados assegurados pelo documento impresso, o

que representará dor de cabeça para consumidores e fornecedores e trabalho extra

para comprovar esse pagamento entre bancos, empresas, principalmente para o

Poder Judiciário, que tem como um dos principais princípios o da economia

processual, ou seja, o fato prejudicará todos os envolvidos nessa comprovação

desnecessária.

Reza o art. 24 da Constituição Federal: “Art. 24 - Compete à União, aos Estados e

ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)

V - produção e consumo;
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VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos

de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.”

O Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172, de 25/10/66 vigente em nosso

ordenamento jurídico, regulamenta a prescrição de créditos tributários:

“Art. 174 - A ação de cobrança de créditos tributários prescreve em 5 (cinco) anos

contados da data da sua constituição definitiva.”

Nosso Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de 11/9/90, não exatamente

trata do comprovante de pagamento, e sim, do tempo de decadência para requerer a

reparação, no caso em questão, das empresas, como disposto no artigo:

“Art. 27 - Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados

por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a

contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Tal propositura tem a finalidade, portanto, não só de buscar a proteção ao

consumidor, como também a aplicação do interesse público pelo princípio da

economia processual nos processos Judiciais e extrajudiciais, que norteia toda a

administração pública.

Conto, portanto, com o apoio dos nobres colegas na aprovação deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Gilberto

Abramo. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.356/2009, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.462/2009

Dispõe sobre a qualidade dos comprovantes emitidos em caixas eletrônicos de

bancos do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As agências bancárias estabelecidas no Estado ficam obrigadas a alterar a

qualidade do papel de impressão utilizado em seus caixas eletrônicos, de forma a

preservar as especificações do documento para que possa ser utilizado o tempo

necessário como comprovante de pagamentos de contas de consumo, impostos e

outras.

Art. 2º - Considera-se tempo necessário para durabilidade das informações contidas

no papel de impressão do comprovante de pagamento, respondendo para os fins
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extrajudiciais e judiciais desta lei:

I - cinco anos;

II - dez anos.

§ 1º - O tempo citado no inciso II é considerado apenas para comprovantes de

pagamentos de financiamentos imobiliários; para os demais, o inciso I.

§ 2º - O comprovante deverá ter especificadas todas as referências ao documento.

Art. 3º - A infração ao disposto nesta lei acarretará ao estabelecimento a aplicação

das penas administrativas de:

I - advertência;

II - multa de 100 Ufirs (cem Unidades Fiscais de Referência) por usuário

prejudicado, dobrada a cada reincidência até a terceira;

III - suspensão da atividade, nos termos do art. 59 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de

setembro de 1990, até que o órgão fiscalizador receba, por escrito, dados

comprobatórios de que todo comprovante emitido pelo banco tenha a durabilidade

exigida neste dispositivo.

Art. 4º - A fiscalização do cumprimento desta lei e a aplicação das penalidades

referidas no art. 3º ficarão a cargo do órgão estadual de defesa do consumidor.

Art. 5º - As agências bancárias referidas no art. 1º terão o prazo de sessenta dias

para se adaptar às novas determinações, a contar da promulgação desta lei.

Art. 6º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de

dotações orçamentárias próprias.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2009.

Carlos Gomes

Justificação: O objetivo da presente proposição é a defesa contra danos ao

consumidor provocados por serviços bancários prestados no recinto das agências.

Como inovação, em todos os bancos do nosso país o consumidor tem hoje a

facilidade de pagar suas contas em qualquer caixa eletrônico, utilizando seu código

de barras, ou mesmo pelo sistema interligado. Porém, o papel ou o impresso emitido

pelos bancos (papel extraído do caixa com número do código de barras, data e valor

do pagamento) não preservam a impressão, por um período superior a seis meses,
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por sua própria qualidade. Pela definição das agências, o papel seria equivalente a

uma bobina de fax.

Assim, caso uma empresa resolva cobrar um pagamento já quitado, o consumidor

não terá esses dados assegurados pelo documento de comprovação. Dor de cabeça

para os consumidores e fornecedores, e um trabalho extra para comprovar esse

pagamento entre bancos e empresas, principalmente para o Poder Judiciário, que

tem como um dos principais princípios o da economia processual. Isso significa que

ficam prejudicados todos os envolvidos nessa comprovação desnecessária.

A competência estadual de regulamentar essa disposição se baseia na Constituição

Federal, que dispõe:

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

concorrentemente sobre:

(...)

V - produção e consumo;

(...)

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos

de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.”.

No disposto sobre a regulamentação, a Constituição Estadual é clara em dizer:

“Art. 275 - O Estado promoverá a defesa do consumidor mediante adoção de

política governamental própria e de medidas de orientação e fiscalização definidas

em lei.”.

O Código Tributário Nacional da Lei nº 5.172, de 25/10/66, regulamenta a

prescrição de créditos tributários em seu art. 174:

“Art. 174 - A ação de cobrança de créditos tributários prescreve em 5 (cinco) anos

contados da data da sua constituição definitiva.”.

Em prática, o Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de 11/9/90, não

exatamente dispõe sobre o comprovante de pagamento, e sim sobre o tempo de

decadência para requerer a reparação, no caso em questão, das empresas, como

disposto no art. 27:

“Art. 27 - Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados

por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a
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contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”.

Em entendimento consensual na jurisprudência brasileira (pareceres de juristas

conceituados), as contas de consumo deverão ter seus comprovantes guardados por,

no mínimo, três anos, e, em casos específicos, por seis meses; as de impostos e

serviços, por, no mínimo, cinco anos; e as de financiamento imobiliário, por dez anos.

Tal propositura baseia-se, portanto, não só na proteção ao consumidor, mas

também na aplicação do interesse público pelo princípio da economia processual nos

processos judiciais e extrajudiciais que norteiam toda a administração pública.

Mais do que nunca, o momento atual e assuntos dessa natureza exigem ações

sinérgicas, de tal sorte que os nobres pares hão de compreender os objetivos ora

vislumbrados e acompanhar este autor para a aprovação da propositura em tela.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Gilberto

Abramo. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.356/2009, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 4.072/2009, do Deputado Domingos Sávio, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente do Ipsemg pedido de informações sobre o número de servidores que

contribuem para o Ipsemg-Pecúlio. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 4.073/2009, do Deputado Domingos Sávio, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providência para que edite um decreto permitindo

que os servidores do Estado possam fazer o resgate do Ipsemg-Pecúlio a qualquer

tempo. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 4.074/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos

Bancários de Curvelo e Região pelas comemorações de seus 48 anos de carta

sindical. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 4.075/2009, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Colégio Nossa Senhora do Carmo do Município de Unaí

pelos seus 50 anos de fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 4.076/2009, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com os Vereadores da Câmara Municipal de Timóteo pela
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constituição, nessa Casa Legislativa, da Frente Parlamentar Municipal de Apoio à

Duplicação da BR-381.

Nº 4.077/2009, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com os Vereadores da Câmara Municipal de João Monlevade pela

constituição, nessa Casa Legislativa, da Frente Parlamentar Municipal de Apoio à

Duplicação da BR-381.

Nº 4.078/2009, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com os Vereadores da Câmara Municipal de Belo Oriente pela

constituição, nessa Casa Legislativa, da Frente Parlamentar Municipal de Apoio à

Duplicação da BR-381.

Nº 4.079/2009, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com os Vereadores da Câmara Municipal de Periquito pela

constituição, nessa Casa Legislativa, da Frente Parlamentar Municipal de Apoio à

Duplicação da BR-381.

Nº 4.080/2009, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com os Vereadores da Câmara Municipal de Naque pela

constituição, nessa Casa Legislativa, da Frente Parlamentar Municipal de Apoio à

Duplicação da BR-381.

Nº 4.081/2009, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com os Vereadores da Câmara Municipal de Nova Era pela

constituição, nessa Casa Legislativa, da Frente Parlamentar Municipal de Apoio à

Duplicação da BR-381. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 4.082/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de Sabará pelo transcurso do 335º aniversário

de fundação desse Município, bem como pelo 298º aniversário de sua elevação à

categoria de vila real e pelo 171º aniversário de sua emancipação política. (- À

Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 4.083/2009, do Deputado Rômulo Veneroso e outros, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para a efetivação da

matrícula no curso de formação dos 41 candidatos excedentes do concurso público

2008/01 para provimento do cargo de Delegado de Polícia do Estado. (- Semelhante
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proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Braulio Braz. Anexe-se ao

Requerimento nº 4.018/2009, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 4.084/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada ao Corregedor da Polícia Civil cópia das notas taquigráficas da 12ª

Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos e pedido de providências

para apurar denúncias de coação de testemunhas, conforme consta nas referidas

notas.

Nº 4.085/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada ao Ouvidor de Polícia cópia das notas taquigráficas da 12ª Reunião

Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos e pedido de providências para

apurar denúncias de coação de testemunhas, conforme consta nas referidas notas.

Nº 4.086/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada ao Sr. Emerson Henrique do Prado Martins, Promotor de Justiça da

Comarca de Raul Soares, cópia das notas taquigráficas da 12ª Reunião

Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos e pedido de providências para

apurar novas denúncias envolvendo o Agente de Polícia Edeilson Carlos Araújo. (-

Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 4.087/2009, da Comissão de Administração Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social e ao Chefe de Polícia Civil pedido de

providências para que sejam convocados os 41 candidatos excedentes do último

concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado a fim de

integrar o quadro de servidores. (- Semelhante proposição foi apresentada

anteriormente pelo Deputado Braulio Braz. Anexe-se ao Requerimento nº 4.018/2009,

nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 4.088/2009, da Comissão de Administração Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para que sejam

solucionados os problemas orçamentários enfrentados pelo Poder Judiciário.

Nº 4.089/2009, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado ao

Prefeito Municipal de Itaúna pedido de providências para a construção de uma pista

de “bicicross” no Município.

Nº 4.090/2009, da Comissão de Educação, em que solicita seja formulada
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manifestação de aplauso à Universidade Federal de Viçosa pela implantação do

Núcleo de Esportes de Base - Nuesba.

Nº 4.091/2009, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado à

Secretária de Educação pedido de providências para a instalação de uma linha

telefônica na Escola Estadual Dona Cotinha, no Município de Patrocínio.

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Dinis Pinheiro e

outros.

Proposições Não Recebidas

- A Mesa, nos termos do inciso IV do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber a seguinte proposição:

REQUERIMENTO

Do Deputado Ademir Lucas em que solicita seja formulada manifestação de

aplauso ao Cardeal Dom Serafim Fernandes de Araújo, em homenagem aos 60 anos

de ordenação como padre, aos 50 anos de bispado e aos 85 anos de idade, em

13/8/2009.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Elmiro

Nascimento e Doutor Viana.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Arlen Santiago.

O Deputado Arlen Santiago* - Cumprimento o Sr. Presidente, Deputado Doutor

Viana, as Deputadas, os Deputados e os telespectadores da TV Assembleia. Traz-me

a esta tribuna hoje, Deputado Irani Barbosa, o desejo de demonstrar a minha

indignação pela forma pela qual os governos federais têm tratado os aposentados e

os idosos deste país.

Têm-se tratado os aposentados de maneira aviltante. Aliás, muitos que antigamente

propalavam que estavam do lado dos aposentados, hoje, são radicalmente contra e

querem submetê-los a uma situação completamente injusta em relação às suas

aposentadorias. Ontem pela manhã, estava conversando com Emanuel Carneiro,

Diretor da Rádio Itatiaia, quando ele me contou que foi pagando a Previdência Social

sobre o teto de 20 salários. Mais adiante, foram elaboradas leis para que o teto
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máximo ficasse em 10 salários. Ninguém devolveu dinheiro nem ao Emanuel nem

aos outros. Depois disso, quando da sua aposentadoria, ele se aposentou com sete

salários. Hoje, 10 anos depois, a aposentadoria dele está em pouco mais de três

salários mínimos. E isso está obrigando as pessoas que se aposentam ao não

cumprimento da lei, porque, na Constituição de 1988, quando se pretendia colocar o

fator previdenciário, que tunga, que apanha o dinheiro do aposentado, isso não

passou; porém depois, em 1999, numa legislação infraconstitucional, criaram o

famigerado fator previdenciário.

Caro ouvinte, o que é o fator previdenciário? Trata-se de criação do governo federal

passado, a qual está sendo mantida ferrenhamente neste governo pelo Ministro José

Pimentel, que diz que a pessoa contribui, paga a sua aposentadoria e, depois de 35

anos de contribuição, pode aposentar-se. As pessoas que começaram a trabalhar

mais cedo, às vezes as menos favorecidas, chegam aos 53 anos e já têm os 35 anos

de contribuição. Elas aposentarão se tiverem contribuído sobre o teto máximo, que é

10%. Teoricamente teriam de receber R$4.650,00 de aposentadoria, mas o teto de 10

salários mínimos para a Previdência Social é de três mil e poucos reais. Não sei que

salário mínimo é esse. Quando você tem 53 anos e vai aposentar-se, pega-se o valor

desse teto e o multiplica por zero vírgula alguma coisa. Mas tudo que é multiplicado

por zero vira zero: 0,50 vira a metade do que seria. Esse é o fator previdenciário,

porque, com a lei inconstitucional, que a Constituição não privilegiou, só se poderia

aposentar aos 65 anos.

Esse projeto de lei foi apresentado ao Senado pelo Senador Paulo Paim, a fim de

acabar com o fator previdenciário, quando foi aprovado por unanimidade. Depois foi

para a Câmara, e o relator é o Deputado Pepe do PT, que está dizendo que está de

acordo com o fim do fator previdenciário.

Mas pode-se criar outro nome para o fator previdenciário, pode-se criar o fator 95,

que prevê que a pessoa só poderá aposentar-se integralmente se sua idade for

somada ao tempo de contribuição e o resultado for 95. Isso nada mais é que o fator

previdenciário mascarado. Além disso, todos os governos sempre mantiveram a

seguinte condição: se a pessoa trabalhava, recebia três salários mínimos e se se

aposentou com esse valor, na hora do cálculo de reajuste, se o salário for reajustado
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em 16,7%, terá 5% de aumento, continuando quem ganhava um salário mínimo a

receber o mesmo valor. Com um, dois, três anos ou mais, a pessoa que pagou para

se aposentar com dois, três, quatro salários mínimos poderá receber apenas um

salário. É isso o que o governo federal tem feito com os idosos e os aposentados

deste país, e não é de hoje. Desvio da Previdência para construir ponte e fazer várias

outras coisas ocorre o tempo todo.

Vemos que o governo federal praticou uma ação muito bonita, ao criar o ProUni,

oferecendo bolsas de estudo em faculdades privadas para quem passa no Enem. De

onde vem o dinheiro para bancar esse programa? Da renúncia fiscal que o governo

federal concedeu às faculdades, que, em vez de pagarem a previdência social,

abatem o valor na quantidade de bolsas concedidas. O ProUni é importante, mas

retirar recursos do caixa da Previdência Social!? Aí não dá, aí é fazer favor com o

chapéu alheio. Não vamos fazer isso, caro governo federal. Retirar o dinheirinho

suado de quem recolhe durante 35 anos para se aposentar?

O governo federal faz outra “tungagem” com o dinheiro do povo trabalhador -

somente em Minas Gerais são mais de 3.500.000, segundo dados da Federação dos

Aposentados e Pensionistas, dirigida pelo Dr. Robson. O governo anterior criou - e

esse adorou - a Desvinculação de Recursos da União - DRU. Parte de todo o dinheiro

arrecadado, ou seja, 20%, vai para um fundo de livre negociação. Em 2008, foram

retirados quase R$60.000.000.000,00 da Previdência Social, por meio da DRU.

Muitos falam, como o Ministro José Pimentel, que, se o fator previdenciário acabar, se

todos os salários forem corrigidos pelo salário mínimo, a Previdência quebrará.

Ministro, esse não era o discurso da maioria dos membros do seu partido, que está

coerente com o que pensa o Senador Paulo Paim.

Há vários projetos tramitando na Câmara dos Deputados. Um deles acaba com o

fator previdenciário. Não se deve criar outra situação de projeto 85-95. O outro projeto

propõe que as correções da aposentadoria sejam feitas com base no salário mínimo,

que tem teto.

Com isso corrigiremos uma grande injustiça que os nossos governos federais, em

todos os tempos, têm cometido contra o idoso, o aposentado, que está sendo

massacrado. Os direitos dessa categoria, normalmente, não são cumpridos. Teriam
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direito a passagens intermunicipais gratuitas. Que dia conseguem isso? Para que

Estatuto do Idoso, se não há cumprimento? Para que Constituição da República, se lá

foi derrotado o fator previdenciário, depois foi criado por lei ordinária, e não se

consegue agora acabar com ele? No máximo, estão tentando mudá-lo.

Então hoje, às 17 horas, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, por

meio da assinatura dos membros desta Casa, com o apoio do Presidente, Alberto

Pinto Coelho, do Deputado Doutor Viana, Vice-Presidente, da Mesa da Assembleia e

de todos os Líderes, criará, por nossa proposição, duas frentes parlamentares. A

primeira será em defesa do fim do fator previdenciário. Essa frente se encerrará,

quando tivermos vencido essa luta. A segunda será uma frente parlamentar de apoio

ao aposentado, ao idoso e ao pensionista. Não podemos aceitar mais essa tungagem

oficial que o governo federal faz com todos os idosos deste país. Conclamo você que

não é idoso, mas está aí trabalhando, e os sindicatos a participar dessa

movimentação que queremos fazer. Caro Vereador, crie a frente parlamentar em

cada Município do País. Conversaremos com todas as Assembleias Legislativas, para

que esses projetos sejam votados. Pediremos aos Deputados Federais que tomem

providências nesse sentido, pois realmente essa questão da Previdência Social já

não pode ficar como está.

Instituiu-se, nesse governo, a agiotagem oficial, aumentando-se cada vez mais a

margem consignável para empréstimo, a fim de que os bancos fiquem cada dia mais

ricos, para que tenham uma clientela cativa, e o próprio governo federal debita do

aposentado e paga diretamente aos bancos, às vezes, com juros escorchantes e

taxas degradantes. Assim conclamo todos os que estão nos ouvindo a vir para a

Assembleia, às 17 horas, minhas caríssimas Deputadas e meus caríssimos

Deputados, a fim de fazermos essa movimentação. Não podemos nós mesmos votar

o fim do fator previdenciário. Não podemos votar nós mesmos aqui, na Assembleia, o

aumento dos salários dos aposentados que ganham um pouco mais do que o salário

mínimo. Queremos, pois, divulgar essas questões e conversar sobre elas. Ontem

mesmo eu estava na Rádio Itatiaia com o apresentador Acyr Antão. Ele me disse:

“Arlen, tenho de continuar trabalhando, porque paguei para me aposentar com tanto,

e hoje já é um pouco mais”. Então você, que é jovem, que trabalha, que paga, que
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mantém a Previdência Social, não vamos permitir mais essa “tungagem” oficial.

Unamo-nos.

O Deputado Célio Moreira (em aparte)* - Cumprimento-o por seu pronunciamento.

Hoje haverá a criação da frente parlamentar em defesa do idoso e do aposentado.

Como membro do Conselho Estadual do Idoso, fizemos várias discussões sobre isso.

Conselheiros marcarão presença no lançamento da frente, aliás hoje vários viajarão

para Brasília para uma visita à Câmara dos Deputados e também ao Senado, para

pedir apoio na derrubada do veto e do Projeto nº 1, que trata do fator previdenciário.

Quero informar a V. Exa. - conto com sua presença e com a dos demais pares - e a

todos que acompanham a TV Assembleia que convidamos o Senador Paulo Paim a

estar aqui, na Assembleia Legislativa, para discutir a questão do fator previdenciário e

a dos aposentados e pensionistas.

Provavelmente essa audiência ocorrerá daqui a duas semanas nesta Assembleia

Legislativa. Quero contar com o apoio de V. Exa., já que está cerrando fileiras em

defesa dos aposentados, que deram a carne, os ossos e o sangue, mas que hoje,

infelizmente, estão recebendo um salário que não vale a pena citar. A pessoa

aposenta recebendo 10 salários mínimos, mas, em pouco tempo, já está recebendo 6

ou 5 e, se essa política continuar, logo receberá 2 ou 3. Aproveito para cumprimentá-

lo pelo pronunciamento.

Os Senadores Paulo Paim e Eduardo Azeredo estarão aqui na Assembleia para

discutirmos a questão do fator previdenciário e a dos aposentados e pensionistas.

Provavelmente amanhã, ocuparei a tribuna desta Casa para informar o dia e o horário

da reunião, para que o Estado de Minas Gerais, os sindicatos dos aposentados, os

conselhos municipais e o Conselho Estadual possam marcar presença nesse debate

tão importante não só para Minas Gerais, mas também para o Brasil. Obrigado.

O Deputado Arlen Santiago* - Obrigado, Deputado Célio Moreira.

Para concluir, caro Presidente Hely Tarqüínio, hoje temos inúmeros aposentados

em Brasília batendo na panela vazia para ver se conseguem que o eco dessa batida

chegue até o Palácio do Planalto.

O Presidente Lula mandar que se vete a séria correção - não é aumento - dos

reajustes das aposentadorias maiores que um salário mínimo é demais. Quem ganha
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dois ou três salários mínimos é rico? Com certeza, não, pois às vezes esse valor mal

dá para comprar os medicamentos. Infelizmente, a linda ideia do SUS, que não está

recebendo financiamento adequado do governo federal, não resolve o problema, pois

o SUS não possui a medicação necessária ao idoso.

Então, vamos fazer panelaço em Brasília e movimentação aqui. Não vamos deixar

os nossos idosos penando. Enquanto o governo federal quiser tratar mal os idosos,

vamos vir em todas as trincheiras, em todas as tribunas, para que essa situação

chegue ao conhecimento do povo, e, por meio da ação democrática, consigamos

trabalhar por uma situação mais digna para todos os idosos, aposentados e

pensionistas do nosso Brasil, principalmente de Minas Gerais, onde estão mais de

3.500.000. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Hely Tarqüínio,

Deputados, Deputadas, público presente, telespectadores da TV Assembleia, boa-

tarde. De forma muito especial, cumprimento os meus colegas jornalistas

profissionais, servidores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Sr. Presidente, esta é a primeira oportunidade que tenho de vir à tribuna após a

decisão do Supremo Tribunal Federal, que, por maioria de votos, decidiu que o

diploma de jornalista não é mais exigido, declarando a não recepção do decreto-lei

que determinava e regulamentava o exercício da profissão de jornalista.

O relator do processo, Ministro Gilmar Mendes, fundamentou o voto em dois

aspectos, ao argumento de que a exigência do diploma para o jornalista profissional

seria, na sua opinião, um elemento de cerceamento da liberdade de expressão no

País. Além desse, apresentou um argumento secundário, dizendo que o erro de um

profissional do jornalismo não traria dano à sociedade; portanto, não haveria a

necessidade de uma formação técnico-profissional desse trabalhador - o jornalista

profissional.

Sr. Presidente, apesar da máxima de que decisão do Supremo não se discute no

seu aspecto jurídico-processual, mas apenas quanto ao conteúdo, à essência, ouso

discordar plenamente da decisão do STF, de forma especial da compreensão do Sr.
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Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Aliás, ele, ao visitar Belo Horizonte hoje,

percebeu, pelas ruas, a presença de estudantes de jornalismo e de representantes do

Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais. Talvez ele comece a ouvir

mais o clamor das ruas; talvez esse contato com as ruas ajude-o a ter uma

sensibilidade maior em relação ao povo e em relação ao sentimento da nação

brasileira.

Queria dizer, Sr. Presidente, que o argumento de que a exigência do diploma

cercearia a liberdade de expressão no País, na minha opinião, é uma falácia e, de

certa forma, é uma forma de camuflar o principal motivo dessa decisão do STF. Na

verdade, a decisão do STF serviu e foi tomada para acolher uma proposição

justamente dos donos de jornais deste país. Não é à toa que a ação direta de

inconstitucionalidade foi proposta pela associação dos donos de jornais de São

Paulo. Na verdade, o que está por trás dessa decisão do STF, em nome da liberdade

de expressão, é a liberdade de exploração da mão de obra qualificada do jornalista

profissional.

Hoje não podemos compreender a imprensa, os meios de comunicação fora do

contexto de uma sociedade capitalista. Os meios de comunicação hoje constituem um

elemento da indústria cultural que transforma a comunicação, a notícia, a expressão

artística em mercadoria; na concepção da escola frankfurtiana, de Adorno, de

Horkheimer, a mercadoria notícia e a mercadoria obra de arte passaram, na

sociedade capitalista, a ser submetidas a uma linha de produção em série. Dentro

dessa indústria cultural, há um trabalhador qualificado chamado jornalista profissional,

que está submetido a uma relação de emprego entre patrão e empregado, submetido

às condições de exploração da mais-valia. Quando fala em liberdade de expressão

na indústria cultural brasileira, tenho a impressão de que o Ministro Gilmar Mendes

nunca visitou a redação de um grande jornal deste país. Quando o jornalista

profissional, quando o trabalhador da notícia apura o fato a ser noticiado, escreve o

seu artigo, faz o lide, ouve um ou outro aparte, enfim, quando dá a notícia tal como os

fatos foram apurados, não significa que o que ele escreve é o que será publicado.

Não é à toa que hoje, nos grandes jornais, existem os editores, que só publicam o

que se enquadra na linha editorial do jornal. Liberdade de expressão haveria se o



____________________________________________________________________________
989

jornalista pudesse publicar o que ele, sem dúvida alguma, apura e põe no papel.

Dizer que a profissão de jornalista profissional não depende de uma formação

técnica! Ora, os vestibulares mais concorridos nas universidades públicas brasileiras

hoje são os de ingresso no curso de Jornalismo.

O curso de Jornalismo é um dos mais concorridos na UFMG, na PUC e na Newton

Paiva. Recentemente a Assembleia de Minas, de forma muito acertada, substituiu a

mão de obra terceirizada por profissionais de carreira. O último concurso, sem dúvida

alguma, foi muito difícil, exigiu muito conteúdo. Hoje nossa TV Assembleia e a mídia

escrita, o “Assembleia Informa”, estão renovados, pois contam com grandes

profissionais do jornalismo. Na verdade, a universidade tem-nos ensinado que um

jornalista precisa entender de ética profissional, tem de saber que a notícia precisa

ser apurada, tem de saber que é necessário ir à fonte, precisa ter isenção suficiente

para apurar os fatos e necessita ouvir sempre a parte contrária. O jornalista é, acima

de tudo, a salvaguarda de uma sociedade democrática; deve ser um profissional

capacitado, com formação humanitária e ética, bem como com boa formação em

Língua Portuguesa, História Geral e conhecimentos gerais. Diante disso, podem-nos

falar, como foi aventado durante a votação no Supremo, de uma visão

“woodstoquiana”, segundo a qual é proibido proibir. Então, podem alegar que várias

pessoas que não possuem o curso de Jornalismo também escrevem muito bem. Isso

é fato. É inquestionável que pessoas que não têm um diploma profissional podem

escrever muito bem.

Hoje nas empresas jornalísticas existe a figura do articulista. Não podemos

confundir essa figura com a do profissional da comunicação, com a do trabalhador

que está, no dia a dia, na linha de produção da notícia. Refiro-me ao profissional que

corre atrás da notícia, passa 7 ou 8 horas caminhando da rua para a redação e vice-

versa, vai até a fonte, faz a cobertura do fato, tira a fotografia, faz a imagem, verifica o

acidente, o ato de improbidade cometido por uma autoridade ou até a guerra

declarada. Esse é o profissional sem o qual a indústria da comunicação não pode

ficar.

Sr. Presidente, entendemos que a decisão do STF vem ao encontro dos interesses

dos donos dos grandes jornais. Acreditamos que, neste momento, não há nada
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melhor que promovermos uma grande unidade dos trabalhadores da comunicação

para irmos ao Congresso Nacional lutar por uma legislação que regula novamente a

profissão do jornalista, a fim de resguardarmos direitos trabalhistas, jornada de

trabalho e negociação coletiva envolvendo o sindicato e os donos de empresa. Não

podemos permitir que as redações, os grandes jornais deste país, transformem uma

profissão tão nobre, que tem a salvaguarda da sociedade civil, num balcão para

amigos, parentes e ventríloquos dos donos de jornais, pessoas que só vão falar o que

os donos de jornais, as empresas jornalísticas querem e mandam falar. Essa

profissão é muito nobre e importante. Sua formação em nível superior, universitário, é

de fundamental importância.

Entendemos ser importante, sim, valorizar a liberdade de expressão. Entretanto,

para fazê-lo, é preciso democratizar os meios de comunicação, acabar com o

monopólio desses meios, que, no Brasil, encontram-se nas mãos de sete grandes

famílias. É preciso abrir os canais de rádio e de televisão para o movimento popular,

para as centrais sindicais, para as igrejas, para as associações e para as rádios

comunitárias. É necessário realizar, ainda, a tão sonhada reforma agrária nas ondas

do rádio, que representam um grande latifúndio. Se queremos falar em liberdade de

expressão, é preciso, sim, deixar que as rádios comunitárias, que tão bem contribuem

com a democracia brasileira, funcionem a contento, para que todo o povo brasileiro

tenha voz e vez no espaço da radiodifusão, nos meios escritos e na internet.

É dessa forma que vamos defender a liberdade de expressão neste país, e não

cerceando um profissional que dedicou uma vida, uma formação, para prestar um

serviço técnico de qualidade na produção da notícia.

O debate sobre a liberdade de expressão vai acontecer na Conferência Nacional de

Comunicação. É lá que a sociedade civil dirá qual é o melhor modelo de distribuição

dos canais de rádio e televisão. O debate da liberdade de expressão se fará com a

preservação de um grande e moderno meio de comunicação, onde não mais existe o

emissor e o receptor da comunicação, porque é um meio solidário, múltiplo: a

internet. Liberdade de expressão é não permitir que a internet seja cerceada no País,

o que tem sido tentado em Brasília, por meio, por exemplo, do substitutivo do

Senador Azeredo, que quer fazer isso em defesa da grande indústria multinacional do
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“copyright”. É isso que não podemos permitir. Não se pode defender a liberdade de

imprensa, a liberdade de comunicação no País, calando a voz justamente daquele

profissional que é, sem dúvida, o maior defensor da liberdade de expressão, da

liberdade de comunicação e de imprensa deste País. Falo do jornalista profissional,

que representa uma conquista da categoria, da Federação Nacional dos Jornalistas,

do Sindicato dos Jornalistas, das escolas de comunicação deste País.

Então, fica aqui o nosso registro, o nosso repúdio. Aqui, na Assembleia Legislativa

de Minas Gerais, eu, como jornalista profissional, com diploma na Pontifícia

Universidade Católica, digo que não há decisão de Supremo algum que torne menos

importante o meu diploma; não há decisão alguma de “lobby” dos grandes meios de

comunicação deste País que destrua o papel do jornalista profissional.

Queremos, sim, regulamentar a profissão e proteger esse profissional para que

tenhamos mecanismos que pautem as relações entre capital e trabalho e trabalhador

e dono de jornal. Precisamos de um mecanismo de equilíbrio dentro de uma

sociedade democrática que respeite os valores profissionais, a verdadeira liberdade

de expressão e de comunicação, com profissionais capacitados, habilitados e que

possuam, além de capacitação ética, formação linguística para comunicarem-se com

o povo brasileiro. Chega de decisões enviesadas que o Supremo Tribunal toma de

vez em quando, imiscuindo-se na vida da sociedade brasileira por vias oblíquas para

proteger os interesses dos donos de jornais, enfim, dos grandes meios de

comunicação deste País. Chega dessa hipocrisia. Precisamos realizar um debate

mais aberto. Não é dessa forma que o Ministro Gilmar Mendes contribui com a nossa

democracia. Ele precisa realmente, como disse o Ministro Joaquim, sair mais às ruas,

visitar mais as redações dos grandes jornais deste País para conhecer a realidade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Saúdo todas e todos. Gostaria de externar, mais uma

vez, minha alegria em poder comemorar mais uma vitória: a suspensão da

concorrência para aluguel da frota de veículos da Cemig. Denunciamos formalmente

aqui, na tribuna desta Casa, ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público,
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a Cemig, que estava alugando 1.193 veículos a um valor de R$147.000.000,00, o que

é um absurdo, um abuso com o dinheiro do povo. Ao invés de alugar esses veículos

por R$147.000.000,00, a Cemig poderia comprá-los, pois sairia por bem menos da

metade desse valor, ou seja, sairia por cerca de R$60.000.000,00. Portanto comprar

os veículos sairia muito mais em conta e representaria uma grande economia para a

população. O valor do aluguel ficaria mais de duas vezes maior que o da compra.

Fizemos a denúncia. Temos aqui a matéria publicada hoje no jornal “O Tempo”:

“Denúncia do Deputado Weliton Prado sobre licitação irregular e que propiciará

aumento da tarifa de energia”. Por quê? Esses R$147.000.000,00, que são muito

dinheiro, irão para a planilha de custos que é distribuída para todos os consumidores

de Minas pagarem a conta.

Sabemos que a energia da Cemig tem uma das tarifas mais caras não só do Brasil,

mas do mundo. O Promotor Antônio Baeta, em audiência pública hoje pela manhã a

requerimento do Deputado Padre João, falou que, antes do processo de revisão

tarifária, somente no Japão, em alguns vilarejos que ficam realmente muito distantes,

afetados até do ponto de vista geográfico, com terremotos, somente no Japão é que a

energia seria mais cara do que aqui em Minas. A energia da Cemig não é somente a

mais cara do Brasil, é uma das mais caras do mundo. Com o aluguel desses veículos,

com certeza, quem pagaria a conta seriam todos os consumidores de Minas Gerais.

Fizemos mesmo essa denúncia. Aqui temos a matéria do “O Tempo”: “Cemig

suspende concorrência para alugar frota de veículos. Empresa toma medida por

solicitação do Tribunal de Contas”, que atendeu ao requerimento em que fizemos a

denúncia. “A Cemig suspendeu temporariamente a licitação para locação de 1.193

veículos para a renovação da frota da empresa, acatando solicitação feita pelo

Tribunal de Contas do Estado. A realização do pregão eletrônico já havia sido adiada

por duas vezes e agora estava marcada para 30 de junho. Os adiamentos e a

suspensão temporária foram provocados por uma série de denúncias feitas pelo

Deputado Estadual Weliton Prado. O parlamentar afirma que os gastos que a Cemig

teria para locar os veículos seriam superiores ao custo para a compra dos veículos.

Segundo o parlamentar, o preço previsto para o aluguel dos carros por três anos é de

R$147.000.000,00, sendo que a empresa gastaria cerca de R$60.000.000,00 se
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fosse comprar os mesmos carros. Weliton Prado apresentou uma representação para

anular o edital no Tribunal de Contas do Estado e no Ministério Público Estadual de

Minas Gerais. Em nota, a Cemig informou ontem que está atendendo à solicitação do

Tribunal de Contas do Estado”.

É mais uma grande vitória da população de Minas Gerais. Aí reafirmo quantas

vezes for necessário que é preciso lutar, organizar-se e mobilizar-se. Dessa maneira

temos condições de obter a vitória. É desse jeito. No nosso país a gente só consegue

as coisas depois de colocar a boca no trombone, depois de pressionar e protestar.

Infelizmente, se a gente não fizer isso, não sai nada.

O que a gente faz? Faz todo o estudo técnico e depois a mobilização popular, que,

sem ela, infelizmente, as coisas não acontecem. Está aí mais um resultado, uma

grande economia para a população de Minas Gerais, que já paga uma tarifa de

energia elétrica realmente muito cara. Costumo dizer que o ICMS da conta de energia

elétrica da Cemig é de 42%. Falo sempre que Tiradentes deve estar se remoendo no

túmulo porque, na sua época, ele lutava contra os altos impostos pagos pelo cidadão

à Coroa, que chegavam a um quinto, 20%, e hoje, só de ICMS, a conta de energia

elétrica da Cemig é mais do que o dobro do valor em razão do qual Tiradentes foi

esquartejado: 42%. A mobilização realmente dá resultado. Não vamos parar.

Vamos continuar questionando. Realmente queremos que seja cancelado, de forma

definitiva, esse edital, e que a Cemig faça um outro para a compra de veículos, às

vezes num preço bem mais barato e com garantia, já que, de três em três anos, a

Cemig troca a frota, porque todo o mundo sabe que carro novo não dá manutenção e

tem um longo período de garantia dado pelas concessionárias. Além disso, se houver

problema nos carros, outros veículos são colocados 24 horas à disposição. É uma

economia significativa, que irá refletir no valor da conta de luz para o ano que vem

para toda a população de Minas Gerais. A minha alegria é por causa dessa decisão

do Tribunal de Contas, e espero que esse edital seja cancelado em caráter definitivo.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte)* - Caro Deputado, em primeiro lugar quero

parabenizá-lo por essa luta em prol das questões tarifárias em Minas Gerais, não só

em relação à Cemig, mas à Copasa também.

O que mais me preocupa, em se tratando de energia elétrica, Deputado, é que
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amanhã estaremos apresentando um requerimento na Comissão de Minas e Energia

para discutirmos a questão dos preços. Aliás, está sendo instalada uma CPI em

Brasília para discutirmos como é feita essa composição das tarifas. Em Minas Gerais,

estive na Cemig há uma semana, com o Prefeito de Florestal, reivindicando da

empresa uma melhoria nas instalações da Cemig, de distribuição de energia elétrica.

O seu Presidente disse-nos que, para fazer essa melhoria, teria de haver a

participação do Município. E como, se é a Cemig que explora, que ganha o dinheiro e

que faz a tarifa? Para melhorar a questão da distribuição, tem de ter o investimento

do Município? Tem alguma coisa errada nisso aí.

Outro ponto que gostaria que V. Exa. participasse conosco está relacionado ao fato

de a Cemig falar que tem a melhor energia do Brasil, porém não existe energia. Na

maioria das cidades, Deputado Doutor Rinaldo, os supermercados, para terem

energia no horário de 6 às 8 horas, devem possuir gerador próprio, que é montado

por uma empresa ligada à Cemig, a tal de Eficiência. Tem alguma coisa errada nisso

aí. Então, Deputado, fico feliz em te ver em mais uma vitória, que pode não ser de

100%, mas pelo menos levantou a questão da falta de limite que se implantou em

Minas Gerais, hoje, pela ausência da própria imprensa e pela ausência do Ministério

Público para fiscalizar o governo. E é por isso que eles estão perdendo o senso do

limite e da responsabilidade. Temos de continuar lutando. Vamos fazer essa

audiência pública, e convido todos os Deputados a trazerem dos Municípios esses

reclames. Em Pará de Minas, existe uma cooperativa da indústria têxtil que só pode

funcionar durante 20 horas, porque, para funcionar 24 horas, a Cemig diz que não

tem energia elétrica e, mesmo assim, se ela quiser usar essa energia, irá pagar três,

quatro vezes o preço da tarifa. V. Exa. está de parabéns, vamos continuar nesta luta.

Precisamos dar exemplo, e exemplo se dá cobrando do governo, porque o que tem

de errado na Cemig é algo que nos assusta. A Cemig tem dinheiro para comprar

empresa falida fora do Estado, mas não tem dinheiro para investir na distribuição da

nossa energia elétrica. Tem dinheiro para fazer geração de energia, para cobrar, e

para comprar empresas falidas no Rio de Janeiro e no Norte do País, mas não tem

dinheiro para a distribuição de energia. O problema merece, por parte desta Casa,

uma fiscalização maior. V. Exa. está de parabéns, continue nessa luta.
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O Deputado Weliton Prado* - Gostaria de agradecer ao Deputado Antônio Júlio, ex-

Presidente desta Casa, e dizer que ele sempre foi um Deputado muito coerente e

presente em todas as lutas. V. Exa. falou com muita propriedade. Nós só

conseguimos resolver esses problemas com muita luta, pressão e mobilização.

Infelizmente, se não for desse jeito, as coisas não acontecem.

O Deputado lembra-se do tanto que foi pesada a nossa luta, mas conseguimos

assinar, em conjunto com o PMDB, e acabar com a Taxa de Incêndio para as

residências e impedir a cobrança da taxa para chamar a polícia. Chegaram ao

absurdo de estabelecer que, se um policial fosse chamado a comparecer a pé, a

cobrança seria de R$12,00; de moto, R$15,00; e de carro, R$27,00 por cada policial.

Conseguimos impedir esse absurdo. Sem nos esquecermos da taxa para o

fornecimento de atestado de antecedentes criminais, que também conseguimos

impedir.

Além disso, a campanha pela redução da tarifa de energia elétrica em Minas Gerais

foi um sucesso, mais de meio milhão de assinaturas, a maior audiência pública de

toda a história das concessionárias no País inteiro. Um grande número de

contribuições. Fizemos estudos técnicos e conseguimos provar as irregularidades. O

número de escritórios da Cemig, que, segundo ela, era de quase 500, quando fomos

ver, não chegava a 190. Também conseguimos provar isso. Doze por cento de toda a

energia era proveniente da sua perda. Não era possível que 12% das pessoas, mais

de 1 milhão de pessoas, estivessem fazendo gato. Isso não existe. Além do mais, de

cada três postes, a Cemig alegava trocar um por ano. Isso quer dizer que, em três

anos, ela trocava todos os postes das Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte,

Contagem e Betim, do Sul de Minas, da Zona da Mata, do Triângulo Mineiro, do

Noroeste, do Norte de Minas e do Leste mineiro. Existe isso? É lógico que não.

Trocar, em três anos, todos os postes do Estado inteiro? Faço esse desafio.

Realmente isso não acontecia. Conseguimos uma redução histórica de 17% no ano

passado. Neste ano, a Cemig queria 32% de aumento. Conseguimos nos mobilizar,

estivemos em Brasília, juntamente com o Deputado Federal Elismar Prado,

enfrentamos um batalhão de advogados da Cemig, e o aumento ficou em 4%, abaixo

da inflação. Essa luta e essa mobilização devem continuar.
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Muitos não acreditavam, mas conseguimos impedir na Justiça o aumento pela

Copasa, a partir de março, de quase 10% do valor da conta de água. Hoje a Copasa

está impedida de praticar esse aumento. Havia um projeto em tramitação;

pressionamos, forçamos, e o governo enviou o projeto que cria a agência para regular

o setor. Infelizmente, não é a agência que queremos, o Bloco PT-PCdoB está

questionando-a. Continuaremos questionando ainda mais, porque é uma agência

homologatória e tarifária, criada para fazer tudo o que o governo quer; tem como

objetivo aumentar o valor da tarifa de água no nosso Estado. Propusemos, nesta

Casa, várias mudanças na agência que está sendo criada. Não concordamos com a

maneira como está sendo formada. A luta deve continuar.

Parabenizo os movimentos sociais. Está aqui: o preço da luz é um roubo. Estamos

fazendo uma campanha contra os altos preços da tarifa de energia elétrica.

Realmente o preço da tarifa de luz é um roubo; é um roubo pagar 42% de ICMS, é

um valor muito alto. A nossa energia é a mais cara do Brasil e uma das mais caras do

mundo. Essa mobilização da Igreja, dos movimentos sociais, dos parlamentares, dos

partidos deve ser permanente. Se não nos mobilizarmos, se não conscientizarmos a

população, se não fizermos também estudos técnicos para provar que o que eles

dizem não corresponde à realidade, as coisas não ocorrerão. Toda a mobilização é

válida, todo movimento é importante. Quem estiver nos ouvindo, poderá organizar um

movimento em sua cidade. Vereador, continue se organizando! Vamos nos mobilizar

e pressionar. Façam um movimento forte na sua cidade contra as altas contas da

Copasa e contra as altas tarifas da Cemig. A energia e a água são como o arroz e o

feijão do povo brasileiro, são bens públicos essenciais, que não podem ser tratados,

de maneira alguma, como mera mercadoria. Fico muito feliz em ver que a população

está mobilizando-se. É dessa forma que as coisas vão ocorrer.

Tenho até um projeto tramitando na Casa que reduz o ICMS do álcool, cujo valor,

em Minas Gerais, é 25%. Em São Paulo, o valor é 12% e, em Goiás, 15%. O ICMS

do álcool mais caro do País é cobrado em nosso Estado. A carga tributária é

realmente muito pesada. Para gerar emprego e renda, é preciso desonerar o setor

produtivo. Por outro lado, vemos que a arrecadação de Minas está crescendo, mas o

Estado, cada vez mais, joga responsabilidades para os Municípios, que assumem
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muitas atribuições do Estado e da União. Infelizmente, isso acontece na área da

segurança pública, para manter as Polícias Militar e Civil, bem como na área da

saúde. Vejam o caos em que se encontra a saúde em nosso Estado. E o governo,

infelizmente, não cumpre sua parte e joga a responsabilidade para os Municípios.

O salário dos servidores públicos é de fome, de miséria. Os servidores públicos

mais malremunerados de todo o País são os do Estado de Minas Gerais. O governo

do Estado não reconhece o piso para os servidores da educação, os nossos policiais

militares e civis, os agentes da força de segurança, os Agentes Penitenciários

recebem muito menos do que os de outros Estados da Federação. Minas não instituiu

o auxílio periculosidade para os policiais militares e civis, para os Agentes

Penitenciários nem para os Bombeiros. Não existe esse auxílio, que está previsto na

Constituição do Estado. Então, a mobilização precisa ser permanente, a população

realmente deve acreditar. É difícil? Sim. Há muitas mazelas? Há muitas mazelas, mas

é preciso acreditar, é preciso ir à luta e estar aqui. É possível conseguirmos vitórias.

“Cemig suspende concorrência para alugar frotas de veículos”. É um preço absurdo

de R$147.000.000,00. Os veículos poderiam ser comprados pela metade do preço,

em vez de serem alugados. Está aí a decisão da Justiça de impedir o aumento do

valor da água pela Copasa. Essas campanhas contra aumento abusivo, contra os

preços injustos do valor das contas de energia e de água precisam continuar.

Abraçaremos também a campanha em relação à telefonia, porque é inconstitucional

a cobrança do valor, em torno de R$40,00, das companhias para os telefones fixos.

Muito obrigado. Quero agradecer, pois ultrapassei um pouco do meu tempo. A luta

continua com muita força.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, público que nos acompanha pela TV

Assembleia, nesta semana pretendo ocupar esta tribuna para tratar de assunto que

diz respeito à ação de fiscalização do nosso Poder Legislativo no tocante às políticas

públicas em desenvolvimento no Estado, particularmente no que se refere à

execução orçamentária e de metas físicas dos 57 projetos estruturadores do

planejamento do Estado. Pela primeira vez na história da Assembleia Legislativa de
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Minas Gerais, realizaremos, nos dias 24 e 25 de junho, audiências públicas de

monitoramento da ação do Estado no primeiro semestre, particularmente no primeiro

quadrimestre, no período de janeiro a abril. Esse monitoramento de política pública é

resultado de uma emenda popular aprovada na revisão do PPAG do ano passado, e

as Comissões de Participação Popular, que presido, e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária realizarão um balanço geral dos 57 projetos estruturadores.

Queria adiantar que a execução orçamentária do primeiro quadrimestre de janeiro a

abril, apesar de toda a crise econômica, aponta elementos para nossa reflexão. O

primeiro é que, se avaliarmos com uma aritmética simples um orçamento de 100%,

seria normal que, no primeiro quadrimestre, fossem executados 33% em média, o

que corresponderia a quatro meses, um terço do total. Quando verificamos a

execução do Orçamento total, percebemos uma execução de 27%. No mesmo

quadrimestre do ano passado, essa execução foi de 28%. Ou seja, o governo gastou

27% no conjunto do Orçamento do primeiro quadrimestre. Penso que é um número

aproximado da média geral de 33%. Quando avaliamos os projetos estruturadores,

percebemos uma execução de 12,5%, portanto se trata de uma execução

orçamentária muito aquém do que seria desejado. Ou seja, os estruturadores, por

terem caráter prioritário, deveriam ter execução acima da média. A média do

Orçamento é de 27%, e logicamente isso é atingido também pelas despesas de

pessoal. O dispêndio com folha de pagamento é continuado e eleva essa média para

27%. Os estruturadores, que são projetos de investimento, atingem essa média de

12,5%. Se comparado com o ano passado, não houve muita diferença, pois o valor

aproximou-se de 10%. Mas, levando-se em conta que, no conjunto de 100%,

executaram-se 12% no primeiro quadrimestre, isso é motivo de preocupação. Esse

número é médio. Se analisarmos os 57 projetos estruturadores, veremos que alguns

têm execução acima da média, inclusive desses 12,5%. Destacaria os projetos Lares

Geraes, Suas e ProAcesso. Esses projetos têm execução acima da média dos

estruturadores, não acima da média orçamentária de 27%. E há os projetos que estão

com uma execução orçamentária bastante negativa.

Destacaria aqui o Projeto de Convivência com a Seca e Inclusão Produtiva, ações

importantes direcionadas para o semiárido mineiro, e os Programas Minas sem Fome
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e de Atendimento às Medidas Socioeducativas. No caso do Medidas

Socioeducativas, menos de 10%; no caso do Convivência com a Seca, apenas 0,71%

- não atingiu sequer um dígito. Outros projetos, como o Promed, 1,54%; Revitalização

do Rio das Velhas, 0,16%; Conservação do Cerrado, 8,82%; Saúde em Casa, 6,2%;

e Viva Vida, 5,88%.

Fizemos essa análise com 57 projetos estruturadores. Acredito que algum nível

dessa execução baixa pode e deve ter explicações pertinentes, por isso é que haverá

dois dias de debates na Assembleia. Cada gerente de projeto estruturador

apresentará o seu balanço, e os movimentos sociais farão seus questionamentos. O

sentido da ação da Assembleia é exatamente acelerar e intensificar a execução de

políticas públicas no Estado de Minas Gerais. Portanto, queria reiterar o convite para

que todos participem. Toda a programação está no “site” da Assembleia. A

participação é rigorosamente aberta a todo cidadão e cidadã, e o evento terá inicio

nesta quarta-feira, 24 de junho, às 9 horas. Todas as 11 áreas de resultado, com

projetos estruturadores finalísticos, serão objeto de debate. Os 57 gerentes dos

projetos estruturadores estarão presentes na Assembleia. Os trabalhos em grupo

serão quarta-feira à tarde e quinta-feira pela manhã e à tarde. A nossa ideia, junto

com os movimentos sociais, é exatamente buscar as explicações e contribuir para

que os projetos em Minas Gerais tenham um nível de execução mais acelerado.

Lembramos que essa iniciativa da Assembleia conta também com a parceria da

Secretaria de Planejamento e Gestão, com o apoio de todo o corpo técnico da

Assembleia.

Uma emenda popular é que está originando esse processo. Fazemos esse balanço

de acordo com a primeira revisão do PPAG, ao final de todo ano, nos meses de

outubro e novembro. Muitas vezes, no final, identificamos um projeto com a execução

orçamentária, a meta física, não realizada. Só que é tarde, porque então falta um mês

ou dois para o ano terminar. Por isso, quando antecipamos e dividimos esse balanço

em duas vezes, temos oportunidade de buscar as medidas necessárias para que o

Estado intensifique a ação do poder público.

Até pelo tempo, um pouco escasso, fiz um balanço muito rápido, mas lembrando

que a execução dos projetos estruturadores está em apenas 12,5% do realizado em
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relação ao crédito autorizado. A nossa metodologia é muito clara: o percentual da

despesa efetivamente realizada em relação ao crédito autorizado. A execução geral

do Orçamento no quadrimestre atingiu 27% - que considero até um índice razoável -,

lembrando que temos projetos com uma execução maior e outros com menor.

Fizemos também uma análise do Orçamento Criança e Adolescente, na condição

de coordenador da frente parlamentar. Temos aí dezenas de ações e programas

relacionados exclusivamente à área da criança e do adolescente, algumas

indiretamente. Temos uma planilha desses programas e ações e chegamos, no caso

das ações exclusivamente voltadas para crianças e adolescentes, com uma execução

até satisfatória, em torno de 26%, percentual próximo ao total geral do Estado. Agora

identificamos inúmeras ações com 0% de execução. Quer dizer, já no primeiro

quadrimestre, passado um terço do ano, algumas ações nem sequer foram iniciadas.

Nesta oportunidade, não será possível fazer o balanço do Orçamento Criança e

Adolescente em razão do tempo, mas o relatório já está nas nossas mãos, portanto o

farei na próxima oportunidade. Mais uma vez, convido a todos e a todas para

participar das audiências de monitoramento dos projetos estruturadores que serão

realizadas nesta quarta-feira e nesta quinta-feira, na Assembleia Legislativa. Muito

obrigado, Sr. Presidente, pela atenção e pela gentileza de conceder a palavra a este

orador.

Questão de Ordem

O Deputado Doutor Rinaldo - Sr. Presidente, gostaria de cumprimentar o Presidente

Edmar Rodrigues e os Vereadores da Câmara Municipal de Divinópolis pela reunião

especial realizada ontem, à noite, naquela Casa, e também, o Vereador Tolentino,

pela iniciativa dessa reunião, realizada para entregarmos diplomas aos artistas que

participaram do II Divinópolis Mostra Arte & Cultura na Assembleia Legislativa. Foi

uma semana de sucesso nesta Casa, onde muitos artistas de Divinópolis tiveram a

oportunidade de mostrar o seu trabalho e a sua arte para todo o Estado. Estivemos

presentes ontem, à noite, em Divinópolis, com os dois Vereadores e o Vereador

Pastor Paulo. Tivemos o prazer de sentir a satisfação de todos os artistas por

conseguirem o espaço na Assembleia Legislativa para mostrar o seu trabalho e

receber um diploma como participantes do evento. Todos se sentiram importantes e
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nos agradeceram pela oportunidade de divulgar o seu nome e o seu trabalho. Foi

uma noite muito boa e gostosa. Vários artistas, cantores e músicos se apresentaram

nesta Casa. Durante toda a semana, dois artistas, dois músicos e dois cantores

apresentavam todos os dias o seu espetáculo - aliás, alguns já foram até contratados

para se apresentar no projeto musical desta Casa. Portanto, a noite foi agradável.

Todos tiveram os seus trabalhos reconhecidos e a promessa de que, no ano que

vem, realizaremos o III Divinópolis Mostra Arte & Cultura. Se Deus quiser, será

realizado com a parceria da Prefeitura Municipal de Divinópolis, que foi parceira no

evento deste ano, que fez parte das comemorações do aniversário da cidade. Temos

uma promessa do Prefeito Vladimir de que, no ano que vem, serão parceiros

novamente do nosso gabinete na realização desse evento. Mais uma vez, deixo meu

abraço a todos os Vereadores de Divinópolis. Existe a promessa de realizar em nossa

cidade o Divinópolis Mostra Arte & Cultura com mais frequência, na Câmara

Municipal. Só assim valorizaremos os nossos artistas que precisam desse espaço

para se divulgarem. Um abraço a todos em Divinópolis. Sr. Presidente, obrigado por

conceder-me a palavra.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Esgotada a hora destinada a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 4.088/2009, da

Comissão de Administração Pública, e 4.089 a 4.091/2009, da Comissão de

Educação. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Dinis Pinheiro e outros, solicitando a
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convocação de reunião especial para homenagear a Orteng Equipamentos e

Sistemas pelos 32 anos de sua fundação. A Presidência defere o requerimento, de

conformidade com o inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno.

Vem à Mesa requerimento do Deputado 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 Hely Tarqüínio,

lamentavelmente, nesta semana, não poderei estar presente na sessão da quinta-

feira, em função de alguns fatos relevantes que acontecem em nossa cidade e em

nossa região - Teófilo Otôni, Nanuque e Itambacuri - nessa mesma data. Desta

tribuna, já recomendamos e solicitamos aos nossos companheiros Secretários de

Estado que marquem os eventos, as realizações e as inaugurações sempre às

segundas e às sextas-feiras, para que possamos estar presentes nas reuniões de

Plenário e de comissão, não falhando, assim, com o nosso trabalho, conforme nos é

exigido pelos colegas e, sobretudo, pela imprensa. Não conseguimos ainda mudar

essa situação, razão pela qual temos de comparecer a esses eventos, resultados de

nossas ações parlamentares. Nosso trabalho junto ao Executivo, assim como as

indicações que fazemos neste Plenário, resulta em obras e benefícios para nossas

cidades. As áreas que representamos precisam, de fato, do nosso comparecimento

para a efetivação e o registro do que conquistamos.

Nesta quinta-feira, às 10 horas da manhã, estaremos em Teófilo Otôni, no Hospital

Santa Rosália, inaugurando a nova maternidade. Naquela cidade havia uma

maternidade muito ruim, porém conseguimos investimentos pesados do governo do

Estado e inauguraremos essa nova unidade, que ampliará substancialmente a

assistência à população mais pobre, atendida pelo SUS.

Há cerca de um mês, estivemos nessa cidade para inaugurar outros serviços,

outros benefícios à população. O prédio do antigo Hospital Vera Cruz foi

reinaugurado e está completamente novo, uma vez que foi praticamente reconstruído

e entregue para operação do Santa Rosália. Inauguramos também o serviço de

próteses do Hospital São Vicente de Paulo. Além disso outras providências foram



____________________________________________________________________________
1003

tomadas.

Nesta quinta-feira próxima, dia 25, às 10 horas, inauguraremos a nova maternidade

do Hospital Santa Rosália, de Teófilo Otôni. Nesse mesmo dia, às 11 horas,

estaremos em Itambacuri para as devidas assinaturas. Entregaremos a várias

comunidades rurais convênios e verbas do Programa de Combate à Pobreza Rural -

PCPR -, por meio do Idene. Na parte da tarde, a partir das 14h30min, voltaremos a

Teófilo Otôni para entregar ambulâncias a 87 Municípios da nossa região, entre os

quais destacamos aqueles em que temos maior presença e pelos quais trabalhamos

mais diretamente: Teófilo Otôni, Água Boa, Almenara, Araçuaí, Ataléia, Bandeira,

Bertópolis, Cachoeira de Pajeú, Campanário, Catuji, Crisólita, Francisco Badaró, Frei

Gaspar, Fronteira dos Vales, Itaipé, Itaobim, Jacinto, Jenipapo de Minas,

Jequitinhonha, Joaíma, Malacacheta, Mata Verde, Medina, Minas Novas, Monte

Formoso, Nanuque, Novo cruzeiro, Padre Paraíso, Palmópolis, Pavão, Rubim, Salto

da Divisa, Santa Helena de Minas, Santa Maria do Salto, Santo Antônio do Jacinto,

Serra dos Aimorés e Turmalina.

Essas são cidades nas quais trabalhamos mais diretamente. Estaremos, às

14h30m, no parque de exposição das cidades, entregando ambulâncias para 87

Municípios do Nordeste de Minas Gerais.

Além disso, Sr. Presidente, também teremos a presença, dia 26, em nossa região,

mais especificamente em Nanuque, do Ministro Hélio Costa, futuro Governador de

Minas Gerais pelo PMDB. Às 10 horas da manhã o Ministro estará inaugurando uma

nova agência dos Correios, completamente restaurada, em Nanuque, e, às 11 horas,

estaremos com o coordenador em Minas Gerais da parte federal do programa Luz

para Todos, reunidos no Auditório Municipal de Nanuque para mostrar todo o trabalho

da segunda etapa desse programa, tudo o que já foi levantado pela Emater, pelo

governo de Minas. Entregaremos esses benefícios a nossa população.

Resta-nos ainda dizer, Sr. Presidente, que nesse encontro às 14h30m da quinta-

feira, estaremos também anunciando investimentos importantes na área da saúde

para Municípios em nossa região. São investimentos de R$270.000,00 para unidades

básicas de saúde, postos de saúde, em Águas Formosas, Caraí, Carlos Chagas,

Catuji, Ladainha, Malacacheta, Padre Paraíso, Poté e Setubinha e investimentos de
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R$345.000,00 em cada uma dessas cidades: Teófilo Otôni, Novo Cruzeiro, Nanuque

e Itambacuri. São recursos pelos quais temos trabalhado junto ao governo do Estado

e que teremos a oportunidade de levar nesta quinta-feira e sexta-feira ao povo dessas

cidades.

Quero ainda comunicar, Sr. Presidente, que, ao viajar nesse final de semana,

encontramos uma realidade interessante: um volume muito grande de obras que

inauguramos, como a Farmácia de Minas, em Pavão, na semana passada. De lá

fomos direto para Águas Formosas inaugurar a nova sede do Consórcio

Intermunicipal de Saúde. É um volume de obras enorme que o governo do Estado

está realizando em nossa região. Entretanto, há uma preocupação nossa em relação

aos recursos destinados pelo Bird, que o Governador buscou para a conclusão dos

trabalhos do Proacesso, e em relação à autorização que a Assembleia deu ao

aprovar um projeto de lei que passou por nós na semana passada, o qual autoriza a

realização de um empréstimo junto ao Banco do Brasil para complementar os

recursos do Proacesso. Estamos muito satisfeitos por essas providências. Esta

Assembleia não tem falhado um minuto sequer no trabalho de dar à região do

Nordeste mineiro atenção específica e especial.

Quero agradecer, Sr. Presidente, o apoio que temos tido dos nossos companheiros

Deputados para todos os investimentos que programamos para a nossa cidade e

dizer que, lamentavelmente, ainda falta alguma medida por parte da Prefeitura

Municipal. Apesar de já termos investido na Macrorregião de Teófilo Otôni nada

menos que R$35.000.000,00, ainda há deficiência na área da saúde, como falta de

pessoal, falta de treinamento e falta de atenção. Ao passar os fins de semana em

Teófilo Otôni, envergonho-me e entristeço-me ao ligar a televisão ou o rádio e ver

tantas críticas em relação ao atendimento em saúde. Lamento isso porque, na

verdade, o governo do Estado não falhou um instante sequer, seja com Teófilo Otôni,

seja com aquela vasta região. Estivemos ainda esta semana em Águas Formosas e

em Fronteira dos Vales, que recentemente elegeu Prefeito Rosinei Sena. Lá houve

um imbróglio na eleição, e isso resultou em um novo pleito. O Rosinei Sena foi

empossado, mas o Município tem 12 inadimplências. Mesmo assim conseguimos que

o Estado, por meio de um comodato, oferecesse uma ambulância para iniciar os
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trabalhos em Fronteira dos Vales.

Estivemos lá para abrir os festejos de São João. Estivemos também em Águas

Formosas, com o Deputado João Magalhães, fazendo contato com o PMDB local,

com o seu Presidente e grande líder José Henrique Brito, visitando o nosso

companheiro Vereador Marcílio Viana e levando informações para o povo da região.

Faço essas considerações, Sr. Presidente, porque no interior as pessoas fazem

cobranças se não conseguimos muitos benefícios. Na verdade, não os divulgamos

bem, mas, a partir de agora, há uma enorme necessidade de fazer isso. Tenho

contado com o sistema de imprensa da nossa região para divulgar os feitos,

sobretudo os benefícios que conquistamos para Teófilo Otôni e para a nossa região.

Gostaria de fazer uma correção. Na semana passada, presidi uma reunião de

homenagem a um grande paleontólogo e, na ocasião, ao citar o nome do Deputado

Fábio Avelar, fiz confusão e o chamei de Fábio Ramalho, que é o nosso Deputado

Federal. Portanto, de público, gostaria de registrar o meu pedido de desculpas ao

Deputado Fábio Avelar, grande ambientalista, companheiro de todas as horas,

Fabinho da Copasa, como é conhecido em todo o Estado.

Quero falar para o povo da nossa região, de Teófilo Otôni, e especialmente de

Nanuque, onde o Prefeito tem trabalhado duro para retirar as inadimplências

recebidas exatamente pela confusão de “entra Prefeito, sai Prefeito, entra Prefeito,

sai Prefeito”.

Finalmente, Sr. Presidente Hely Tarqüínio, fazemos um grande apelo ao TRE de

Minas Gerais: que diligencie, acelere os procedimentos para definir as centenas de

ações propondo a cassação de mandatos de Prefeitos, porque já se passaram seis

meses. A regra jurídica e o próprio Tribunal determinaram prioridade absoluta para o

julgamento dos casos eleitorais. No entanto, há casos como o de Catuji, que ainda

está em Novo Cruzeiro, não chegou a Belo Horizonte. É necessário que o TRE, por

meio do seu Corregedor ou Presidente, faça contato com os Juízes do interior, para

que promovam rapidamente o julgamento desses processos. Sabemos que quase

uma centena de Prefeitos ainda serão mudados, em virtude das fraudes eleitorais

ocorridas no ano passado.

Sabemos que o Tribunal tem sido rígido e tem acompanhado os processos, mas a
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lentidão atrapalha muito. São os casos de Ouro Verde de Minas, Fronteira dos Vales,

onde houve nova eleição, e Catuji, onde três processos em primeira instância

resultaram na cassação do Prefeito. No entanto o Tribunal não recebe, não

encaminha, o processo não chega. É preciso definir isso - os prazos das emendas

parlamentares já estão esgotando-se para os Deputados Estaduais e Federais -, para

que saibamos para quem e com quem trabalharemos.

Tenho a certeza de que quase uma centena de Prefeitos deixarão o cargo. Meu

apelo é dirigido especialmente ao Presidente do Tribunal, que tem sido sempre tão

diligente, e ao Corregedor da Justiça Federal, para que verifiquem o atraso dessas

decisões, a fim de que possamos ter tranquilidade. O ano que vem será um ano

eleitoral. Precisamos, pois, definir claramente, neste ano, em quais Prefeituras haverá

mudanças, para começarmos a trabalhar. Senão o próximo Prefeito vai sofrer - não

haverá emendas neste ano, e, no ano que vem, será uma guerra muito grande - e

talvez não consiga reequilibrar as finanças dos seus Municípios.

Vimos, tristemente, que quase 300 Municípios não conseguiram apresentar sequer

seus programas de trabalho para receber recursos federais na área da educação.

Isso exatamente por causa dessa confusão eleitoral que se deu em Minas Gerais.

Temos a certeza de que a alteração será grande ainda. Apesar de já ter sido bastante

forte a mudança de Prefeitos por corrupção eleitoral, se o julgamento for acelerado,

teremos certamente um novo quadro. É preciso que haja certa calma a partir de

agosto, pois precisamos já nos preocupar com as definições relativas ao processo

sucessório do governo do Estado e da Presidência da República.

Nosso partido está organizado e tranquilo. Nossos líderes estiveram em Brasília

nesta semana, com o Deputado Michel Temer. Parece que haverá uma disputa de

chapa para a eleição de nosso diretório estadual. Será uma disputa saudável e

importante, mas, na verdade, vislumbra-se como certa e segura a candidatura do

Hélio Costa para Governador de Minas Gerais pelo PMDB. É muito importante para

Minas essa definição.

Agradecemos a V. Exa., Sr. Presidente, a possibilidade desta nossa intervenção

hoje. Agradecemos também ao Governador Aécio Neves o grande volume de

benefícios que nos propiciou levar a Teófilo Otôni, Itambacuri, Nanuque e a todas as
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cidades de nossa região. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 24,

às 20 horas, e para a especial também de amanhã, às 9 horas, nos termos dos

editais de convocação, bem como para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com

a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição de

ontem.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 17ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 18/6/2009

Presidência do Deputado Getúlio Neiva

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

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

Fábio Avelar - Entrega de título - Palavras do Prof. Cástor Cartelle Guerra - Exibição

de vídeo - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Sávio Souza Cruz.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Getúlio Neiva) - 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 Sávio Souza Cruz, 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 ao Prof. Cástor Cartelle Guerra do

título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais, concedido pelo Exmo. Sr.

Governador do Estado, por meio do decreto publicado em 10/11/2007, a
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requerimento do Deputado Dinis Pinheiro.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Prof. Cástor

Cartelle Guerra; José Carlos Carvalho, Secretário de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável, representando o Governador do Estado, Aécio Neves;

Octávio Elísio Alves de Brito, Subsecretário de Ensino Superior da Secretaria de

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado de Minas Gerais, representando o

Secretário, Alberto Duque Portugal; o Exmo. Revmo. Prof. Pe. Geraldo Magela

Teixeira, Reitor da UNA e ex-Reitor da PUC Minas; e os Exmos. Srs. João Francisco

de Abreu, Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da PUC Minas, representando o

Grão Chanceler, Dom Walmor Oliveira de Azevedo, e o Reitor dessa Universidade,

Dom Joaquim Giovani Mol Guimarães; Fernando Henrique Schuffner Neto, Diretor de

Distribuição e Comercialização da Cemig; e Deputado Fábio Avelar, coautor da

solicitação, juntamente com o Deputado Dinis Pinheiro, que deu origem a esta

solenidade.

Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Celso Castilho de Souza,

Presidente do Consórcio Geração Santa Isabel e ex-Secretário de Meio Ambiente;

Willer Pós, Diretor de Sustentabilidade da Anglo American e ex-Presidente da Feam;

Newton Viguetti, Gerente-Geral de Meio Ambiente da Anglo American; Prof. Jairo

José Drummond Câmara, do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design e

Ergonomia da Escola de Design; Luiz Custódio Cotta Martins, Presidente do Sindicato

de Açúcar e Álcool de Minas Gerais - Siamig -; Vitor Feitosa, Diretor de Operações da

MMX; da Exma. Sra. Beatriz Nogueira de Carvalho e do Exmo. Sr. Eduardo “Neneco”

Tavares, Diretores do Instituto Hóu; dos Exmos. Srs. Prof. Apolo Heringer,

Coordenador do Projeto Manuelzão; Geraldo Fausto da Silva, Vice-Diretor-Geral do

Instituto Estadual de Florestas - IEF -; Prof. Célio Valle, Diretor de Biodiversidade do

IEF; Gladstone Corrêa de Araújo, Presidente do Conselho Regional de Biologia; Prof.

Eugênio Batista Leite, Pró-Reitor Adjunto da PUC Minas de Betim; Hiram Firmino,

jornalista da revista “Ecológico”; e Valter Vilela Cintra, Superintendente da Copasa; de

representantes do Museu de Ciências Naturais; e de professores, alunos e
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funcionários da PUC Minas.

Execução do Hino Nacional

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

interpretado pelo Coral da PUC Minas, sob a regência do maestro Marco Antônio

Maia Drumond.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Fábio Avelar

Boa-noite a todos e a todas. Inicialmente, cumprimento nosso querido amigo,

Deputado Getúlio Neiva, Presidente desta reunião especial, que representa o nosso

Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho; nosso querido homenageado, Prof. Cástor

Cartelle Guerra; Sr. José Carlos Carvalho, nosso Secretário de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável, que, nesta solenidade, representa o governo de Minas;

Sr. Octávio Elísio Alves de Brito, Subsecretário de Ensino Superior da Secretaria de

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado de Minas Gerais, representando o

Secretário Alberto Duque Portugal; Prof. Pe. Geraldo Magela Teixeira, Reitor da UNA

e ex-Reitor da PUC Minas; Sr. João Francisco de Abreu, Pró-Reitor de Pesquisa e

Pós-Graduação da PUC Minas, representando o Grão-Chanceler, Dom Walmor

Oliveira de Azevedo, e o Reitor dessa Universidade, Dom Joaquim Giovani Mol

Guimarães; Fernando Henrique Schuffner Neto, Diretor de Distribuição e

Comercialização da Cemig, representando, nesta solenidade, a Cemig. Ele também

foi aluno do nosso querido Loyola, a quem agradeço a presença. Quero cumprimentar

as autoridades já nominadas e fazer uma referência à imprensa presente, a quem

cumprimento na pessoa do nosso companheiro Iran, bem como do nosso querido

Prof. Apolo, que representa todas as organizações não governamentais e que está

chegando de uma expedição no Rio das Velhas. Cumprimento também os

telespectadores da TV Assembleia e todos e todas aqui presentes num momento tão

importante como este.

Inicialmente, gostaria de fazer um agradecimento especial ao meu colega Dinis

Pinheiro, 1º-Secretário desta Casa, que gentilmente me concedeu a oportunidade de

estar aqui falando - como coautor do requerimento, tenho a oportunidade de falar em

meu nome e em seu nome. Tenho certeza de que essa deferência foi concedida por
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ele saber da minha relação de amizade com o nosso querido Prof. Cartelle, aqui hoje

homenageado. Quero, Dinis, de público, agradecer a gentileza e a deferência de sua

parte.

Há três anos, por ocasião das comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente, a

Assembleia Legislativa de Minas Gerais prestou homenagem a uma das instituições

mais respeitadas e atuantes do Estado nesse campo: a Fundação Biodiversitas.

Quero, neste momento, cumprimentar toda a Diretoria e os seus membros, por meio

do Prof. Ângelo, que nos honra com sua presença. O reconhecimento que ela

conquistou entre nós se deve ao extenso trabalho empreendido no levantamento e na

aplicação do conhecimento científico para a conservação da diversidade biológica.

Um trabalho voltado essencialmente para o desenvolvimento sustentável, para a

conciliação dos avanços econômicos e sociais com a preservação da natureza.

Durante aquela solenidade, entregamos uma placa em homenagem ao Presidente

da Fundação Biodiversitas, o Prof. Cástor Cartelle, que hoje volta a esta Casa para

receber, com todo o merecimento, o título de Cidadão Honorário do Estado de Minas

Gerais. Quis o destino, mais uma vez, conceder-me a honra de entregar essa

comenda ao nosso querido homenageado. Esse honroso título se deve, em boa

parte, a sua dedicação à causa ambientalista. Não por acaso, ele foi convidado a

ocupar importantes cargos nessa área, como membro do Conselho de Política

Ambiental de Minas Gerais, da Fundação de Meio Ambiente do Estado e da

Fundação Zoobotânica.

Mas o Prof. Cartelle tornou-se também uma grande referência, estadual e nacional,

no campo da ciência, porque se revelou um estudioso apaixonado da paleontologia.

Realizou mais de 40 expedições a grutas e sítios paleontológicos do Brasil, nos quais

descobriu grande quantidade de fósseis, juntamente com sua equipe.

Graças, em boa parte, a essas pesquisas, a coleção de paleontologia do Museu de

Ciências Naturais da PUC Minas, do qual é Curador, possui cerca de 70 mil peças,

sendo uma das principais coleções sobre a fauna de mamíferos do período

pleistoceno da América do Sul. Os trabalhos referentes a esse acervo, diga-se de

passagem, foram realizados por ele em parceria com renomados pesquisadores da

Argentina, França, Espanha, Canadá e Estados Unidos.
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A formação humanística e a vocação para o magistério também constituem traços

marcantes do nosso homenageado, que será sempre lembrado, com respeito e

carinho, pelas centenas de alunos que tiveram o privilégio de tê-lo como mestre, em

instituições como o Colégio Loyola, a Universidade Federal de Minas Gerais e a PUC

Minas.

Não poderia deixar de registrar, nesta oportunidade, a admiração pessoal que tenho

pelo homem e cidadão Cástor Cartelle, por duas razões especiais. Primeiramente,

pela relação de amizade que ele manteve com o meu saudoso pai, Lindouro Avelar,

médico, Prefeito da minha querida cidade de Lagoa Santa por cinco vezes. E olha

que, naquela época, não existia reeleição. Hoje, já falecido, tenho certeza de que, lá

de cima, ele está muito satisfeito, porque, há vários anos, também teve o privilégio de

prestar essa homenagem ao Prof. Cartelle, ao entregar-lhe a mais honrosa comenda

da minha querida cidade, a Medalha Lund.

Posteriormente, durante a realização do seminário legislativo “Lixo e Cidadania”

promovido por esta Casa, nos contatos com o Prof. Cartelle, e no âmbito do Conselho

de Política Ambiental, quando presidia uma das importantes comissões daquela casa,

ao lado de várias lideranças de Belo Horizonte, como o meu querido amigo Rafael,

que está aqui representando todo o Movimento Muda Aterro, tive a oportunidade de

conhecer de perto a seriedade, a imparcialidade e a sensibilidade que o conduzem no

trato das questões ambientais. Prof. Cartelle, sinto-me duplamente feliz, por ser o

coautor desse importante requerimento e por representar o meu amigo, Deputado

Dinis Pinheiro, neste momento tão emocionante para todos nós.

A Assembleia Legislativa sente-se imensamente honrada em homenagear esse

cidadão do mundo, que já é, de fato, há muito tempo, cidadão mineiro, por sua

inestimável contribuição à ciência e à vida cultural do Estado, por sua dedicação ao

nosso povo e, principalmente, à nossa história.

Prof. Cartelle, receba os nossos cumprimentos, em nome de todos os Deputados,

que ficaram bastante sensibilizados com esta homenagem, pela sua importância e

pela justiça que lhe é prestada neste momento. É com muito carinho que

cumprimento o senhor, a sua família e os inúmeros amigos que fizeram questão de

estar aqui, para trazerem, pessoalmente, o seu abraço.
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Momentos antes desta solenidade, conversava com o Prof. Cartelle, quando lhe

disse que, realmente, é uma grande emoção receber o título de cidadão honorário de

um Estado. Disse isso porque sou possuidor de vários títulos de cidadão honorário de

muitas cidades de Minas Gerais. Sempre que recebemos uma homenagem dessa

natureza, fazemos uma reflexão profunda de toda a nossa vida, principalmente

naquela cidade - e, para o Prof. Cartelle, naquele Estado em que não nasceu. O

senhor não nasceu em Minas, mas Minas o escolheu como seu cidadão. Muito

obrigado e parabéns! Obrigado a todos pela presença.

Entrega de Título

O locutor - O Deputado Getúlio Neiva, representando o Presidente da Assembleia

Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a entrega do título de Cidadão

Honorário do Estado de Minas Gerais ao Prof. Cástor Cartelle Guerra, passando-lhe

às mãos o diploma. O diploma contém os seguintes dizeres: “Cidadania Honorária do

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

decreto publicado no dia 10 de novembro de 2007 e a requerimento da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, concede ao Professor Cástor Cartelle Guerra

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

contribuição para o engrandecimento da terra mineira”.

O Sr. Presidente - Convido o Deputado Fábio Avelar para comigo fazer a entrega.

- Procede-se à entrega do título.

Palavras do Prof. Cástor Cartelle Guerra

Boa-noite. Confesso que nunca pensei que poderia fazer um discurso assim hoje.

Exmo. Sr. Deputado Getúlio Neiva; Exmo. Sr. José Carlos Carvalho, meu amigo;

Exmo. Sr. Elísio Alves de Brito, meu amigo; Magnífico Reitor da UNA e ex-Reitor da

PUC Minas, meu amigo, Pe. Magela; Sr. João Francisco de Abreu, Pró-Reitor de

Pesquisa e Pós-Graduação; meu amigo Deputado Fábio Avelar, cujo motivo da

amizade já expliquei; senhores e senhoras; amigos de tantos lugares; meus amigos

do Colégio Loyola, é gratificante ter a oportunidade de agradecer. Os senhores aqui

presentes são a confirmação de que 52 anos de Brasil valeram a pena. Eu e minha

família agradecemos este momento de companhia solidária. Deus lhes pague. Num

olhar para trás, peço a ele que abençoe os muitos que me ajudaram ao longo desses
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tantos anos brasileiros, às vezes sofridos, mas felizes e sempre compensadores.

Um agradecimento especial aos Deputados Dinis Pinheiro e Fábio Avelar, que

levantaram fatos da minha vida brasileira e foram os fiadores que apresentaram meu

nome aos seus pares. Obrigado aos senhores e à Câmara dos Deputados, que me

concederem uma distinção que, para mim, é como a confirmação de uma vida. Vinda

dos representantes de todos os mineiros, é como uma introdução na comunidade da

qual sempre quis fazer parte. Tenho certeza de que os responsáveis pela

apresentação do meu nome para os Srs. Deputados e para a Assembleia foram os

amigos da Cemig. A eles, representados pelos Drs. Fernando Schuffner e Luis

Augusto Barcellos, meus antigos alunos do Colégio Loyola, meu abraço agradecido.

Eles integram uma empresa que hoje é um espelho para outras, no cuidado

primoroso à vida, sinônimo de meio ambiente.

Peço licença aos senhores para continuar esta minha fala dirigindo-a, a partir de

agora, ao único neste recinto - o mais significativo do Estado porque nele todos os

mineiros estão representados - que nada vai entender. Se, no futuro, encontrarem

com ele, digam-lhe que hoje falei mais com o coração do que com palavras. Cástor

Henrique, meu filho, seu pai nasceu num povoado insignificante no Norte da

Espanha, fronteira com Portugal. Época terrível: a guerra matava, destruía. Vamos

passar essa página. Toda guerra é absurda e cruel. Nada a justifica. Nada há de pior.

E mais sendo civil, entre irmãos. Foi duro para seu avô, da Polícia Federal, e para

sua avó, professora, criarem seu pai, suas três tias e seu tio, que fechou a conta. A

conta do seu avô, no fim do mês, nunca fechava. Você tinha três meses quando

conheceu sua vovó. Ela, com 99 anos. Os sorrisos trocados estão nas fotos.

De criança, várias lembranças tenho do Brasil. A primeira foi em 1950, num rádio

Motorola em que escutei o time do Brasil surrando impiedosamente a seleção

espanhola. Nesses dias, ouvi, pela primeira vez, o nome de Belo Horizonte, onde os

Estados Unidos ganharam da Inglaterra, também no futebol. Foi uma festa, porque a

Argentina dos espanhóis é a Inglaterra. Depois, o Congresso Eucarístico

Internacional, e meu avô, com o jornal na mão, comentando que o Presidente do

Brasil se suicidara. São lembranças de crianças.

Só estudei em Colégio dos Jesuítas. Entre as pessoas mais competentes,
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generosas e éticas que encontrei na vida, há não poucos jesuítas. E quis ser como

eles.

Compensou. E um dia conheci um santo, o Pe. João Bosco Penido Burnier,

brasileiro, de Juiz de Fora. Cástor Henrique, se você o conhecesse ficaria encantado

com a bondade, inteligência e o sorriso constante. Falou de Minas Gerais e dos

trabalhos que os padres desenvolviam no Estado e convidou os aprendizes de

Jesuítas para irem e, graças a Deus, aceitou o meu oferecimento.

Por que era santo? Meu filho querido, o Pe. Burnier, lá pelos anos 70, largou tudo

para trabalhar nas regiões mais abandonadas do Mato Grosso. Numa noite, a polícia

torturava duas senhoras. O padre foi defendê-las. Deram um tiro na cabeça dele. Foi

para os braços de Deus. Nada aconteceu porque, então, havia uma tal de ditadura,

mas hoje é proibido falar de coisas ruins.

Cheguei ao Brasil de navio, em 12/10/57, dia de Nossa Senhora Aparecida. Não

vou falar daquele maravilhoso - para mim, tudo novo - Brasil. Na minha memória, há

uma cachoeira de imagens: Cabo Frio, entrada no Rio de Janeiro, Pão de Açúcar,

Corcovado. Lembro-me da minha primeira refeição. Deslumbrei-me ao ver tanta

banana e abacaxi. Mamãe, muito raramente, comprava uma banana, porque eram

muito caras, e a dividia em cinco partes, uma para cada filho. Preferi um abacate,

pois nunca o vira. Pareceu-me fruta exótica. Usei, educadamente, faca e garfo, meu

filho. A casca era espessa e mole. Foi fácil. Difícil foi atacar aquele caroço, que não

parava no prato e pensei ser comestível. Como difícil foi aprender o nome do então

Presidente Juscelino Kubitschek. Oh, Brasil maravilha aquele: povo acolhedor, que

pedia bênção ao pai e à mãe, que colocava cadeirinha na rua para bater papo. No

Rio de Janeiro, seu pai caminhava no Botafogo à noite e subia no Morro Dona Marta

para passear.

E seu pai foi crescendo intelectualmente, cursando Letras Clássicas, depois

Filosofia, até que foi trabalhar no Colégio Loyola em 1964. Sempre estudando órgão,

instrumento divino. Desde hoje, você está nomeado herdeiro dos muitos discos que

em casa estão. Depois o estudo de Teologia e, novamente, o Colégio Loyola. Então

minha família eram meus alunos. Exigia que estudassem para valer, mas incentivava

o esporte e, especialmente, que fossem gente. Inventei ações em favelas e na
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Febem, com mendigos, e no interior do Estado, em paróquias necessitadas. Naquele

tempo, a alma doeu ao perder cinco dos meus alunos que foram para Deus.

Nesse tempo, cursei Biologia na PUC, onde acabaria exercendo minha profissão e

onde tenho minha segunda casa. Descobri, então, a paleontologia, a região de Lagoa

Santa, Lund, escavações e não parei mais. Fiz mestrado em Porto Alegre, onde tanto

aprendi com meu orientador e amigo, o célebre Carlos de Paula Couto, sábio,

cavalheiro e excepcional pessoa.

E ocorreu uma guinada na vida do seu pai, meu filho. Dolorosa. Meu filho, você

descobrirá que toda opção na vida, quando honesta, tem sua porção de renúncia e de

dor diretamente proporcionais à importância dessa opção. Nas suas escolhas, nunca

deixe de lado sua consciência. E deixei os Jesuítas e o Colégio Loyola pela porta da

frente, às claras e legitimamente. Levando só bons exemplos e agradecimento, sem

ressalvas da ordem religiosa à qual tudo devo: formação e princípios de vida,

especialmente. Preenchi minha nova forma de vida com a dedicação ao trabalho e a

quase obsessão por ser útil, vício jesuítico. Meus alunos, paleontologia, sonho do

museu, preocupação pelo meio ambiente, e começaram palestras e cursos que viriam

a ser sem conta. Então, ao invés de aceitar o convite da Universidade de Viçosa,

optei, obviamente, pela PUC, à tarde e à noite. De manhã, preferi a experiência com

alunos humildes da periferia de Contagem, que substituíram o Loyola. A experiência

de um ano foi tão boa que se prolongou para três. Finalizou porque, após organizar

uma greve, fui demitido por incompetência. Meu filho, a injustiça é sempre desonra

para quem a pratica e, não raro, sofrimento para quem a recebe.

E as coisas foram acontecendo naturalmente. Talvez fruto da constância. E o

museu que você irá conhecendo aos poucos quando crescer deixou de ser fantasia

para ser real, e as escavações que, de tantas, formaram uma coleção de

paleontologia invejável. E publicações. Algo disso seu pai está preparando para você:

resenhas de jornal, entrevistas, artigos, livros... É a forma que encontrei para poder

ficar do seu lado durante muito tempo.

Também tentei colaborar para que a vida no Estado fosse melhor participando no

Conselho de Política Ambiental. Estão presentes neste Plenário dois Secretários de

Meio Ambiente: Octávio Elísio e o Dr. José Carlos Carvalho. Meu filho, nem todos



____________________________________________________________________________
1016

concordam, mas acho que há opções na vida, nas quais, sem exceção, é preciso ser

radical: na ética, na justiça, no respeito ao próximo ou sendo a favor da vida. Por isso

entrei nesse caminho do meio ambiente, isto é, ser a favor da vida. E entrei pela mão

de três mestres: Ângelo Machado, Hugo Werneck e José Cláudio Junqueira. Ele, que

foi meu aluno no Loyola, superou o mestre: Cástor Henrique, se você ajudar alguém a

crescer de tal maneira que ele acabe tornando-se maior que você, fique feliz: ele tem

algo de você. Nunca dê lugar à inveja no seu coração.

Quero passar-lhe um dos maiores ensinamentos que recebi na vida. Noite de frio e,

comigo, os meus alunos do Loyola. Levávamos uma sopinha aos mendigos que

estavam sob o Viaduto da Floresta. Uma senhora idosa recebeu-nos em festa. Ao

irmos embora, fiz-lhe uma pergunta para que os meninos que comigo estavam

refletissem: a senhora não sente raiva ou inveja de nós quando vamos embora?.

“Meu filho, fique com a lição que recebi há mais de 30 anos. Moço, não; a inveja é um

ácido que só destrói a pessoa que a sente. Ela não sai de dentro da gente para ferir

os outros”. Nunca mais esqueci a lição daquela mendiga.

No tempo dedicado ao meio ambiente, houve pressões, angústias, mas muito de

bom ficou: usinas hidrelétricas, como Miranda e Irapé, que hoje são motivo de

orgulho, a APA Sul de Belo Horizonte, o projeto Minas sem Lixões, a recuperação de

rios. São praias nas quais seu pai colocou algum grãozinho de areia. O importante é

fazer algo pelos outros. E isso não precisa estar na placa de inauguração.

Na Fundação Biodiversitas, também tenho colaborado. Além dos levantamentos e

publicações técnicas de grande valor, a Fundação se justifica pelo maravilhoso

trabalho de preservação da ararinha- azul-de-lear. Você tem um brinquedo de

ararinha. Meu filho, quem trabalha pelo meio ambiente grita seu amor pela vida e é

uma espécie de guardião da obra de Deus.

Em 1989, fui para a Universidade Federal de Minas Gerais, onde fiquei até me

aposentar, em 2003. Foram anos maravilhosos, de acolhida, de realização como

professor e pesquisador, além de ter sido membro de colegiados e do Conselho

Universitário. Foi ali que finalizei o doutorado e tornei-me professor titular. Após a

aposentadoria, continuei vários anos como professor voluntário. De onde somos bem-

recebidos, demoramos para sair. Isso aconteceu antes na PUC Minas, em que eu era
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responsável pela coleção de paleontologia, mesmo estando na UFMG. E,

naturalmente, voltei à PUC, de onde nunca saí.

Cástor Henrique, é um privilégio ter um ambiente de trabalho acolhedor. Ao longo

dos anos, tive isso. No fundo, em vez de receber, acho que eu deveria pagar por

fazer algo de que tanto gosto.

Quando crescer, procure fazer aquilo que ame. Escolha para fazer o que o deixa

feliz, sem nunca se esquecer do seu próximo.

Há anos alguém surgiu no meu caminho, e a seguir sua mãe e eu acabamos dando

as mãos para caminharmos juntos o mesmo caminho. Corajosa mãe que você tem,

linda, jovem, o outro lado da moeda do seu pai. Veja que não fui muito exato nas

datas. Ela não tolera meus esquecimentos a esse respeito. No seu caminhar, segure

na mão dela e sempre cuide dela. Há pouco mais de dois anos, tivemos a grande

noticia, a maior da minha vida. Um mineiro legítimo estava a caminho. Meu filho

querido, você é mais que tudo na nossa vida. Peço-lhe que demonstre orgulho do seu

pai sendo um cidadão mineiro e legítimo, e que, por isso mesmo, tem de ser honesto,

íntegro, de palavra, que seja exemplo, que tenha piedade, consciência e tolerância.

Meses atrás, sua mãe querida e eu fomos em peregrinação a um local onde

repousa um dos amigos mais próximos que já tive. Ele é santo. Rezamos para que o

proteja sempre. Imite-o. Ele é, como seu pai, cidadão mineiro adotivo, e morreu em

Mariana, berço das Gerais. Que seja seu exemplo e também seu protetor. Estou

falando de Dom Luciano Mendes de Almeida. Se você e muitos outros forem

Lucianos, Minas será um Paraíso. Muito obrigado.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo sobre a vida do

homenageado.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Sr. Presidente

Sr. Deputado Elmiro Nascimento, referência política da região do Alto Paranaíba e

do Triângulo Mineiro; Deputado Sávio Souza Cruz, professor, ambientalista emérito e

hoje Presidente da Comissão de Minas e Energia desta Casa; Srs. Fernando

Schuffner, Diretor de Distribuição e Comercialização da Cemig, meu querido
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conterrâneo; José Carlos Carvalho, Secretário de Meio Ambiente, referência

internacional na luta pelo meio ambiente e que orgulha esta Casa com a sua

presença quase constante; Prof. Octávio Elísio Alves de Brito, Secretário de Ensino

Superior, a quem Minas muito deve na área do ensino; Prof. Padre Magela, Magnífico

Reitor da UNA, sinteticamente Pe. Magela, conhecido por todos nós; Sr. João

Francisco de Abreu, Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da PUC Minas,

representando o Grão-Chanceler, Dom Walmor, e o Magnífico Reitor, Dom Joaquim

Giovani; e Deputado Fábio Avelar, coautor desta mais que justa homenagem, boa-

noite a todos.

Caro Prof. Cástor Cartelle, permita-me cumprimentar sua esposa Cristiane; seu

filho, Cástor Henrique; sua sogra, Ceci Silva; seu sogro, Juarez Teixeira; e seu

cunhado, Antônio Teixeira, presentes neste ambiente.

Dr. Carlos Orsini, ex-Presidente do Indi, que sonhou comigo a possibilidade de se

reconstruir a Estrada de Ferro Bahia-Minas, para ligar nosso Estado ao mar e até o

miolo do Vale do Jequitinhonha.

Prof. Cartelle, ao conhecer sua vida, porque não o conhecia pessoalmente, lembrei-

me do filósofo jesuíta Teilhard de Chardin, que preconizava a hominização do

homem. O senhor hoje nos dá uma demonstração, com sua vida, de que seguiu

fielmente a recomendação de Teilhard de Chardin.

O título de Cidadão Honorário de Minas Gerais hoje entregue ao Prof. Cástor

Cartelle Guerra representa o justo reconhecimento a uma vida dedicada à educação

e à ciência em Minas Gerais. Natural da Província galega de Ourense, na Espanha,

foi criado em La Coruña, região vizinha a Portugal, país com que partilha as águas do

Rio Minho. Essa região, no período colonial, trouxe ao Nordeste brasileiro muitos

ancestrais dos atuais brasileiros. Sua língua nativa, além de muito semelhante à

nossa, vem da mesma fonte, o galego-português medieval, fator de aproximação de

nossas culturas, moldadas na mesma matriz neolatina.

Minas Gerais e a Província de Ourense apresentam inúmeras outras afinidades.

Além de serem regiões mediterrâneas, foram ligadas à exploração do ouro em sua

origem mais remota, como nosso Estado nos tempos da Colônia e esse antigo

território de dominação romana.
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Cástor Cartelle foi criado numa das mais belas cidades europeias, com sua

magnífica enseada, conhecida como a Cidade de Cristal por suas célebres varandas

de madeira e vidro. Ali, certamente, ele viu desabrochar sua grande vocação

humanística.

Cástor Cartelle, licenciado em Letras Clássicas, Filosofia e Ciências Naturais,

compartilhou todo esse amplo conhecimento com seus alunos, tanto no Colégio

Loyola quanto na UFMG e na PUC Minas. Mas foi a paleontologia a ciência que mais

atraiu sua dedicação e sua inteligência, tendo-se revelado um dos mais renomados

pesquisadores dessa área, depois de ter-se tornado mestre em Geociências e doutor

em Morfologia.

É da lavra de Cástor Cartelle a descrição de várias espécies de animais brasileiros

extintos, sobretudo as preguiças terrícolas, descrição incluída em sua meia centena

de definitivos artigos científicos, entre outras publicações. Certamente gostaria que o

Prof. Cartelle pudesse conhecer as dezenas de exemplares de bicho-preguiça que

ainda há na Praça Tiradentes da minha cidade, Teófilo Otôni, para me explicar por

que nasceram dois albinos lá nos dois últimos anos.

Homem igualmente de ação e reflexão, tem-se destacado como ambientalista de

primeira linha, atuando no Conselho de Política Ambiental de Minas Gerais, ao

mesmo tempo em que é o Curador da coleção de paleontologia e arqueologia da

PUC Minas. Além de tudo isso, preside a Fundação Biodiversitas, centro de

referência no levantamento e na aplicação do conhecimento científico para a

conservação da diversidade biológica. Portanto, além de cidadão mineiro, por todo o

amor dedicado a esta terra, tem sido um cidadão do Planeta Terra, preocupado com

o futuro das novas gerações, ao mesmo tempo em que vem criteriosamente

desvendando o passado de nossa fauna.

E aqui uma pausa para comentar o caroço do fruto brasileiro mencionado na nossa

homenagem. Semelhantemente a ele, chegado aqui da Espanha, Theóphilo

Benedicto Ottoni, quando fundou a sua Filadélfia, levou um cacho de bananas para

premiar os colonos alemães que ali chegavam, por ele contratados para fazer uma

colonização livre no Vale do Mucuri. Deu uma banana a cada colono, e eles

sistematicamente plantaram essa fruta no solo fértil do Vale do Mucuri.
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Prof. Cástor Cartelle, só a interação entre o meio ambiente e o ser humano na

busca do desenvolvimento sustentável, ditado pelo respeito à natureza e pela

educação ambiental, nos trará um futuro de acordo com o cuidadoso exemplo que V.

Sa. nos dá.

Esta Assembleia, Casa do povo mineiro, com orgulho, recebe o mais novo cidadão

do nosso Estado. Aos nossos quase vinte milhões de coestaduanos, junta-se hoje um

mineiro muito importante, que nasceu na Espanha, mas aqui fincou suas raízes e

ofereceu seus serviços a Minas, ao Brasil, ao mundo. Sinta-se, Cástor Cartelle

Guerra, por honra e mérito, a partir de hoje, oficialmente filho de Minas Gerais.

Encerramento

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

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

extraordinária de terça-feira, dia 23, às 20 horas, nos termos do edital de convocação,

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

ordem do dia anunciada foi publicada na edição do dia 23/6/2009.). Levanta-se a

reunião.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERESTADUAL

PARLAMENTAR DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO - CIPE SÃO FRANCISCO -, EM

18/6/2009

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria

Resende e os Deputados Paulo Guedes, Antônio Carlos Arantes, Fábio Avelar,

Vanderlei Jangrossi, Almir Paraca e Doutor Viana, do Estado de Minas Gerais; a

Deputada Cáthia Lisboa Freitas e os Deputados Judson Cabral e Rui Palmeira, do

Estado de Alagoas; os Deputado Elmar Nascimento e Misael Neto, do Estado da

Bahia; o Deputado Geraldo Coelho, do Estado de Pernambuco; e os Deputados

Antônio Passos e Augusto Bezerra, do Estado de Sergipe, membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Carlos Pimenta e o ex-Prefeito do

Município de Piranhas (AL), Inácio Loyola. Havendo número regimental, o

Coordenador da reunião, Deputado Paulo Guedes, a declara aberta e informa que a
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reunião se destina a debater a programação dos trabalhos para o biênio 2009-2010 e

assuntos internos da Cipe, discutir e votar o Regimento Interno da Comissão e

proceder à eleição da Diretoria. Colocado em discussão, o Regimento Interno foi

aprovado com as alterações propostas pelos parlamentares. Realizada a eleição para

os cargos de Presidente, Vice-Presidente e Secretário, foram eleitos,

respectivamente, os Deputados Paulo Guedes (MG), Antônio Passos (SE), e Elmar

Nascimento (BA), para os cargos citados. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos demais participantes,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião, determina a lavratura da

ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2009.

Paulo Guedes (MG), Presidente - Antônio Passos (SE), Vice-Presidente - Elmar

Nascimento (BA) - Ana Maria Resende (MG) - Cathia Lisboa Freitas (AL) - Judson

Cabral (AL) - Rui Palmeira (AL) - Misael Neto (BA) - Antônio Carlos Arantes (MG) -

Fábio Avelar (MG) - Vanderlei Jangrossi (MG) - Almir Paraca (MG) - Doutor Viana

(MG) - Geraldo Coelho (PE) - Augusto Bezerra (SE).

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.435/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação de Cultura Ítalo-Brasileira do Estado de

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

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 5/6/2008 e distribuído a esta

Comissão a fim de ser examinado preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,

constitucional e legal, conforme determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.435/2008 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação de Cultura Ítalo-Brasileira do Estado de Minas Gerais, com sede no



____________________________________________________________________________
1022

Município de Belo Horizonte.

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

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

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

atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado que a entidade é

dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua Diretoria é

formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 31 (ver alteração de

10/7/2008), que as atividades de seus dirigentes não serão remuneradas; e, no art.

61, que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere, ou a uma instituição de caridade reconhecida como utilidade

pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.435/2008.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Sebastião Costa - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 2.478 /2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em tela tem por objetivo dar

denominação à rodovia que liga o Município de Fruta de Leite ao entroncamento da

Rodovia BR-251.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 13/6/2008, 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 2/7/2008, o relator solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, a

fim de obter informações sobre o referido trecho, e ao autor do projeto, para que
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comprovasse o falecimento do homenageado. De posse das respostas, passamos à

análise do projeto de lei.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.478/2008 tem por finalidade dar a denominação de Aníbal

Gonçalves das Neves ao trecho da Rodovia LMG-626 que liga o Município de Fruta

de Leite ao entroncamento da Rodovia BR-251.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União estão listadas no art. 22 da Constituição da República; as que

são reguladas pelo Município estão previstas no art. 30; e ao Estado membro cabe,

de acordo com o § 1° do art. 25, tratar das matéria s que não se enquadram no campo

privativo da União ou do Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei nº 13.408, de 1999,

que dispõe sobre a matéria, estabelecendo a exigência de que o homenageado seja

falecido e que se tenha destacado por serviços prestados à coletividade.

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa reservada à

Mesa da Assembleia ou aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do Tribunal

de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto em

tela por membro deste Parlamento.

Cabe ressaltar que o Diretor-Geral do DER-MG, em resposta à diligência solicitada,

manifestou-se, por meio da nota técnica datada de 23/7/2008, favorável à pretensão

do projeto de lei em análise, uma vez que o referido trecho não possui denominação

oficial.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos a

Emenda nº 1, no final deste parecer, com o objetivo de identificar com mais

objetividade o trecho rodoviário a ser denominado.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 2.478/2008 com a Emenda nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1
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Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica denominado Aníbal Gonçalves das Neves o trecho da LMG-626 que

liga o Município de Fruta de Leite ao entroncamento da Rodovia BR-251.”.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Sebastião Costa - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.480/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar denominação à estrada que liga o Município de Coração de Jesus ao Município

de Brasília de Minas.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/6/2008 e, a seguir,

encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102,

III, “a”, combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Em 2/7/2008, o relator solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, a

fim de obter informações sobre o referido trecho rodoviário; e ao autor para que

comprovasse o falecimento do homenageado. De posse das informações, passamos

à análise da proposição.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.480/2008 tem por escopo seja dada a denominação de Arlen

de Paulo Santiago à estrada que liga o Município de Coração de Jesus ao Município

de Brasília de Minas.

Cabe ressaltar que o trecho apontado pela proposição é composto de duas

rodovias estaduais: LMG-654 e MG-202. A primeira faz a ligação do Município de

Coração de Jesus até a MG-202, que segue até o Município de Brasília de Minas.

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,
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que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e

suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas peculiaridades.

Ao Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1° do art. 25 da nossa Lei

Maior, que lhe faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo

da União ou do Município.

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

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

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei

n° 13.408, de 1999, que dispõe sobre a matéria, est abelecendo a exigência de que o

homenageado seja falecido e que se tenha destacado por serviços prestados à

coletividade.

Importante observar que o art. 3º da Lei nº 13.408 determina que não pode haver,

em um mesmo Município, mais de um estabelecimento, instituição ou próprio público

do Estado com igual denominação. Como as duas rodovias consideradas pelo projeto

de lei em análise estão presentes no Município de Brasília de Minas, apresentamos a

Emenda nº 1 no final deste parecer, que altera a redação do art. 1º, a fim de

identificar o trecho a ser nomeado: LMG-654, que liga o Município de Coração de

Jesus à MG-202.

Ainda com relação à análise jurídica da proposição, a Carta mineira não inseriu o

assunto no domínio da iniciativa reservada à Mesa da Assembleia nem aos titulares

dos Poderes Executivo e Judiciário, do Tribunal de Contas ou do Ministério Público,

sendo adequada a apresentação do projeto em tela por membro desta Casa.

Ressalte-se, por fim, que o Diretor-Geral do DER-MG, em resposta à diligência

solicitada, manifestou-se, por meio da nota técnica datada de 23/7/2008, favorável à

pretensão do projeto de lei em análise, uma vez que o referido trecho não possui

denominação oficial.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 2.480/2008 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
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“Art. 1º - Fica denominado Arlen de Paulo Santiago o trecho da LMG–654 que liga o

Município de Coração de Jesus à MG-202.”.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Sebastião Costa - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.943/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Protetores de Cães de Rua de

Pouso Alegre – Abrigão –, com sede no Município de Pouso Alegre.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/12/2008 e distribuída a esta

Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,

constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.943/2008 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Protetores de Cães de Rua de Pouso Alegre.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 21 que seus Diretores

e Conselheiros não percebam remuneração de qualquer espécie ou natureza pelas

atividades exercidas; e o parágrafo único do art. 25 dispõe que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade assistencial

congênere, com personalidade jurídica, sede e atividades preponderantes no

Município de Pouso Alegre, registrada nos órgãos competentes.
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Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.943/2008.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Sebastião Costa - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.207/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a ONG Fish - Formação, Integração e

Socialização Humana, com sede no Município de Francisco Sá.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/4/2009 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 3.207/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

ONG Fish - Formação, Integração e Socialização Humana, com sede no Município de

Francisco Sá.

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 (ver alteração de 6/2/2009), o

art. 4º estabelece que a entidade não remunera nem concede vantagens ou

benefícios, por nenhuma forma ou título, a seus Diretores, sócios, Conselheiros,

instituidores, benfeitores ou equivalentes; e o art. 31 dispõe que, na hipótese de sua
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dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade registrada no

Conselho Nacional de Assistência Social e 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.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos a

Emenda nº 1 no final deste parecer, que dá nova redação ao art. 1º, com a finalidade

de adequar sua denominação ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.207/2009 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 Organização Não Governamental -

FISH - Formação, Integração e Socialização Humana, com sede no Município de

Francisco Sá.”.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ronaldo Magalhães - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.291/2009

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

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.

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 3.291/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação
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do Setor Calçadista de Guaxupé, que possui como finalidade primordial promover o

desenvolvimento técnico e econômico de seus associados e colaboradores.

Conforme consta em seu estatuto, a Associação empreende a defesa, perante os

poderes públicos e onde quer que se faça necessário, dos direitos e reivindicações de

seus associados, além de propugnar pelo desenvolvimento regional e pelo

fortalecimento do setor calçadista de Guaxupé.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.291/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2009.

Tenente Lúcio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.296/2009

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 Desportiva Naza Esporte Clube - Adenec -,

com sede no Município de Itacarambi.

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 3.296/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Adenec, com sede no Município de Itacarambi.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 34 dispõe que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade de

fins semelhantes, legalmente constituída, registrada nos órgãos competentes; e o art.

35 determina que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros, associados,

benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos a

Emenda nº 1 no final deste parecer, para substituir a sigla Adenec por Naza, pois é

esta última que consta no art. 1º do estatuto da entidade.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.296/2009 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Substitua-se a sigla Adenec pela sigla Naza.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ronaldo Magalhães - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.383/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela tem por escopo

instituir a Semana de Luta contra a Hepatite.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 28/5/2009, 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 3.383/2009 tem por escopo seja instituída a Semana de Luta

contra a Hepatite, que recairá anualmente na segunda semana do mês de maio,

ocasião em que serão promovidas atividades educativas de conscientização e

orientação sobre as diversas formas de contágio de hepatite.
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A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela repartição de

competências entre a União, os Estados membros, o Distrito Federal e os Municípios,

todos dotados de autonomia política, administrativa e financeira, desfrutando de

competência legislativa própria. À União compete legislar privativamente sobre as

matérias em que predomina o interesse nacional, relacionadas no art. 22 da

Constituição da República; e, aos Municípios, sobre assuntos de interesse local,

conforme preceitua o seu art. 30, I.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art.

25 da referida Carta. É a chamada competência residual, que lhe reserva as matérias

que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município. Tendo em vista

os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa pode ser objeto de

disciplina jurídica por parte de quaisquer dos Estados componentes do sistema

federativo. Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa

privativa da Mesa da Assembleia ou dos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção àquela ora

examinada. Infere-se, portanto, que a qualquer membro deste Parlamento é facultada

a deflagração do processo legislativo.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.383/2009.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2009.

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

João - Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.392/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 365/2009, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação a escola

estadual situada no Município de Pequeri.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/6/2009 e, a seguir,

encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto
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aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.392/2009 tem por finalidade dar a denominação de Escola

Estadual Padre João Batista de Oliveira à escola estadual de ensino médio localizada

no Município de Pequeri.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão elencadas no art. 22 da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

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

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

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

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

da União ou do Município.

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

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

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

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

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

competência do Legislativo dispor sobre a matéria e a escolha deve recair em nome

de pessoa falecida que se tenha destacado por notórias qualidades e relevantes

serviços prestados à coletividade.

Ademais, a Carta mineira, no art. 66, não inseriu o assunto no domínio da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do Tribunal de

Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto pelo

Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da administração pública.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 3.392/2009.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ronaldo Magalhães - Ademir
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Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.393/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 366/2009, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação a escola

estadual de ensino médio situada no Município de Tapira.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/6/2009 e, a seguir,

encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.393/2009 tem por finalidade dar a denominação de Escola

Estadual Professora Cecília Maria de Rezende à escola estadual de ensino médio

localizada na Rua Francisco Rosa Pires, nº 93, Centro, no Município de Tapira.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão elencadas no art. 22 da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

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

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

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

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

da União ou do Município.

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

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

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

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

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

competência do Legislativo dispor sobre a matéria e a escolha deve recair em nome

de pessoa falecida que se tenha destacado por notórias qualidades e relevantes

serviços prestados à coletividade.
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Ademais, a Carta mineira, no art. 66, não inseriu o assunto no domínio da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do Tribunal de

Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto pelo

Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da administração pública.

Por fim, apresentamos a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º, com o

objetivo de complementar o nome da homenageada e promover a adequação do

texto à técnica legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 3.393/2009 com a seguinte Emen da nº 1.

EMENDA Nº 1

“Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Professora Cecília Maria de Rezende

Neves a escola estadual de ensino médio situada na Rua Francisco Rosa Pires, nº

93, Centro, no Município de Tapira.”.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2009.

Chico Uejo, Presidente e relator - Ronaldo Magalhães - Ademir Lucas - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.395/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores da Região do

Jaraguá - ACMRJ -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/6/2009 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 3.395/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Moradores da Região do Jaraguá, com sede no

Município de Belo Horizonte.



____________________________________________________________________________
1035

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

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

bonificação ou vantagem; e no art. 31 que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere, com personalidade

jurídica e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.395/2009.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ronaldo Magalhães - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.396/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Quik Companhia de Dança, com sede no Município de

Nova Lima.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/6/2009 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 3.396/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a



____________________________________________________________________________
1036

Quik Companhia de Dança, com sede no Município de Nova Lima.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 8º dispõe que, na hipótese

de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

com personalidade jurídica, probidade reconhecida e que se disponha a receber os

encargos decorrentes dos objetivos a que se propõe a Quik Companhia de Danças; e

o § 2º do art. 19 determina que os cargos da administração não são remunerados.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.396/2009.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ronaldo Magalhães - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.397/2009

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 do Córrego Santo Estevão –

Acose –, com sede no Município de Iapu.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/6/2009 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 3.397/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a



____________________________________________________________________________
1037

Associação Comunitária do Córrego Santo Estevão, com sede no Município de Iapu.

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. 42 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. 45, § 1º, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.397/2009.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ronaldo Magalhães - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.398/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em epígrafe tem por

finalidade declarar de utilidade pública o Instituto Mineiro de Juventude - IMJ -, com

sede no Município de Belo Horizonte.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 4/6/2009, vem 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 3.398/2009 objetiva declarar de utilidade pública o Instituto
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Mineiro de Juventude, com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado podem ser

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

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

exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou comprovado que a

entidade foi constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica

própria e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelos

respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 5º, § 2º, de seu estatuto veda a remuneração aos

Diretores e associados; e o § 3º desse artigo dispõe que, em caso de sua dissolução,

o patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.398/2009.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ademir Lucas - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.406/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Esportiva Real do Jatobá IV, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/6/2009 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 3.406/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Esportiva Real do Jatobá IV, com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

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

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

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

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

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.406/2009.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2009.

Chico Uejo, Presidente e relator - Ronaldo Magalhães - Ademir Lucas - Sebastião

Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 38/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Desarquivada a requerimento do Deputado Weliton Prado, a proposição em

epígrafe, ex-Projeto de Lei Complementar nº 8/2003, “institui a Região Metropolitana

do Triângulo Mineiro, dispõe sobre sua organização e funções e dá outras

providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo de 9/2/2008, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça, de Assuntos Municipais e Regionalização e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 192

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
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mencionado Regimento.

Fundamentação

A proposição em comento tem o propósito de instituir a Região Metropolitana do

Triângulo Mineiro, constituída pelos Municípios de Uberlândia, Araguari, Prata,

Tupaciguara, Monte Alegre de Minas e Indianópolis. Quanto às funções públicas de

interesse comum, as ações dos órgãos de gestão metropolitana abarcarão serviços

que reflitam além do âmbito municipal e acarretem impacto no ambiente

metropolitano, especialmente no transporte intermunicipal, na preservação do meio

ambiente e no combate à poluição, no aproveitamento dos recursos hídricos, na

criação de central de abastecimento da região, no planejamento integrado do

desenvolvimento econômico, na definição de diretrizes metropolitanas de política de

saúde, no sistema de telecomunicações, na exploração do turismo ecológico,

histórico e cultural e na cartografia.

No que diz respeito à competência para gerir a citada Região Metropolitana, o art.

4º indica os seguintes entes: a Assembleia Metropolitana, em níveis regulamentar,

financeiro e de controle; as instituições estaduais, municipais e intermunicipais

vinculadas às funções públicas de interesse comum da Região Metropolitana, no

nível do planejamento estratégico, operacional e de execução; e o Conselho de

Desenvolvimento Econômico e Social Metropolitano.

A proposição cria também o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano do Triângulo

Mineiro - Funtri -, com o objetivo de apoiar os Municípios da Região Metropolitana na

elaboração e implantação de projetos de desenvolvimento institucional e de

planejamento integrado do desenvolvimento socioeconômico e industrial e na

execução de projetos e programas de interesse comum das comunas, visando ao

desenvolvimento autossustentável da região. Poderão ser beneficiários do Funtri

apenas as Prefeituras e os órgãos públicos da administração direta e indireta dos

Municípios integrantes da Região Metropolitana do Triângulo Mineiro e do Colar

Metropolitano. De acordo com o projeto, o Funtri terá como unidade gestora a

Assembleia Metropolitana e, como agente financeiro, instituição de crédito oficial ou

privada a ser definida pela mencionada Assembleia. Ademais, o agente financeiro

não perceberá remuneração pelos serviços prestados.
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O art. 14 da proposição enumera as atribuições da Assembleia Metropolitana, entre

as quais se destacam a elaboração de normas de integração do planejamento, a

aprovação de políticas de aplicação dos investimentos públicos na Região

Metropolitana, a administração do Funtri, a aprovação de seu orçamento anual, o

estabelecimento de diretrizes da política tarifária dos serviços de interesse comum

metropolitano e a aprovação de relatórios semestrais de avaliação de execução do

Plano Diretor Metropolitano. A composição desta Assembleia abrange os Prefeitos

dos Municípios da Região Metropolitana, os Vereadores das Câmaras Municipais da

citada Região, dois Deputados representantes da Assembleia Legislativa, designados

pela Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, e dois representantes do

Poder Executivo estadual, indicados pelo Governador do Estado.

O art. 16 do projeto enumera as competências do Conselho de Desenvolvimento

Econômico e Social, a saber, o planejamento e a elaboração de projetos integrados

de desenvolvimento econômico e social, a busca de opções de financiamento de

projetos e programas de interesse da Região Metropolitana, a elaboração de

diagnósticos dos problemas regionais e a promoção de discussões, visitas e

audiências públicas com a finalidade de ampliar a participação da sociedade civil no

debate e na solução dos problemas da Região. O referido Conselho será integrado

por representantes dos conselhos municipais, representantes das empresas da

região e das demais entidades associativas.

No tocante ao Colar Metropolitano, o art. 19 do projeto prevê que ele será

constituído dos Municípios do entorno da Região Metropolitana do Triângulo Mineiro e

integrarão o planejamento, a organização e a execução das funções públicas de

interesse comum. Essa integração se fará por meio de resolução da Assembleia

Metropolitana, sendo assegurada a participação do Município diretamente envolvido

no processo decisório.

Uma vez enunciados os principais pontos do projeto, passamos à análise da

matéria sob a ótica das disposições constitucionais e legais pertinentes.

As normas básicas atinentes a região metropolitana constam nas Constituições da

República e do Estado. Aquela, no § 3º do art. 25, faculta aos Estados, por meio de

lei complementar, instituir regiões metropolitanas constituídas por agrupamentos de
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Municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de

funções públicas de interesse comum, dispositivo reproduzido pelo art. 42 da Carta

mineira. Esta, no “caput” do art. 43, define função pública de interesse comum como

“a atividade ou o serviço cuja realização por parte de um Município, isoladamente,

seja inviável ou cause impacto nos outros Municípios integrantes da região

metropolitana”.

A par dessas disposições elementares, a Carta Política mineira exige, no art. 44,

parecer técnico para a instituição de região metropolitana, o qual deverá conter e

avaliar dados objetivos, entre os quais se destacam a população e o crescimento

demográfico, o grau de conurbação e movimentos pendulares da população assim

como os fatores de polarização. Tanto a criação quanto a inserção de Município em

região metropolitana já instituída dependem de estudo técnico prévio, conforme

estabelece o § 2º do art. 44 da Constituição do Estado, exigência que consta também

no § 2º do art. 3º da Lei Complementar nº 88, de 2006, que dispõe sobre a instituição

e a gestão de região metropolitana e sobre o Fundo de Desenvolvimento

Metropolitano. Esse estudo deve ser elaborado por instituição de pesquisa com

notório conhecimento e experiência em estudos regionais e urbanos, a partir de

informações fornecidas por fontes especializadas, conforme prevê o § 1º do art. 3º da

citada lei complementar.

Como se vê, o estudo técnico de que trata a legislação mineira é requisito

indispensável à instituição de região metropolitana, de modo que a ausência dessa

análise prévia inviabiliza a sua criação. Posicionamento nesse sentido consta de

parecer exarado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política

Urbana - Sedru -, em resposta a diligência solicitada por esta Comissão, o qual está

anexado aos autos do processo.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei Complementar nº 38/2008.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Ronaldo

Magalhães - Chico Uejo.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 910/2007

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O Projeto de lei em epígrafe, decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº

516/2003, a requerimento do Deputado Domingos Sávio, tem por objetivo autorizar o

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - a

doar ao Município de São Tiago o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/4/2007 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.

Em 29/5/2007 o relator solicitou que a proposição fosse baixada em diligência ao

DER-MG, para que informasse esta Casa sobre a situação atual do bem e se há

óbice a sua doação, e ao autor a fim de que providenciasse o memorial descritivo de

identificação da área a ser doada. De posse das informações, passamos à análise da

matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 910/2007 pretende conferir a necessária autorização legislativa

para que o DER-MG possa doar ao Município de São Tiago um terreno urbano com

4.849,01m², a ser desmembrado de área com 6.517,40m², situado nesse Município e

registrado sob o nº 1-6.954, a fls. 144 no Livro 2-X, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Bom Sucesso.

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

legislativa para alienação de bem imóvel do Estado, o que se aplica, segundo o § 5º

desse dispositivo, às autarquias, como o caso do DER-MG.

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

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

administração pública, no inciso I de seu art. 17, impõe para órgãos da administração

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

necessidade de interesse público devidamente justificado.

Atendendo a essa exigência, o parágrafo único do art. 1º do projeto determina que
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o imóvel será destinado à implantação de um centro de educação infantil, enquanto o

art. 2º preconiza a sua reversão ao patrimônio do doador se, findo o prazo de três

anos contados da data de lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido

dada a destinação prevista.

Cabe esclarecer que o DER-MG, por intermédio da nota técnica datada de

4/3/2008, se manifestou favorável à doação.

Tendo em vista que o autor da matéria informou sobre a possibilidade de doação da

área integral do imóvel, e não apenas de uma parte, apresentamos o Substitutivo nº 1

ao final deste parecer, para as adequações necessárias na redação do projeto.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 910/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

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

DER-MG - a doar ao Município de São Tiago o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

- DER/MG - autorizado a doar ao Município de São Tiago um imóvel com área de

6.517,40m² (seis mil quinhentos e dezessete vírgula quarenta metros quadrados),

situado nesse Município, registrado sob o nº 6.954, a fls. 144 do Livro 2-X, no Cartório

de Registro de Imóveis da Comarca de Bom Sucesso.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o “caput” deste artigo destina-se à

implantação de um centro de educação infantil.

Art. 2º - O imóvel objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do

DER-MG se, findo o prazo de três anos contados da data de lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único

do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Padre João, relator - Ronaldo Magalhães - Ademir Lucas -

Sebastião Costa.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.055/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ruy Muniz, o Projeto de Lei nº 3.055/2009 “estabelece

condição para as empresas de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de

passageiros”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/2/2009, foi a  proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

O projeto vem agora 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.

Esta Comissão aprovou requerimento para baixar o projeto em diligência à

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas – Setop – para que o órgão se

manifestasse acerca da viabilidade da proposição. Em atendimento ao referido

requerimento, a Setop encaminhou o Ofício nº 630/09, instruído com a Nota Técnica

014/2009, informando que opina pela não aprovação do projeto.

Fundamentação

O projeto de lei em análise estabelece que os veículos das empresas de transporte

coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros disponham de aparelho de

comunicação que possa ser utilizado em situação de emergência.

O projeto determina, também, o prazo de 90 dias para que as delegatárias do

serviço cumpram o disposto na lei. O descumprimento da norma enseja a aplicação

de multa de 100 Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais – Ufemgs.

De acordo com o inciso XXVII do art. 22 da Constituição da República, o Estado

tem competência suplementar em matéria de contrato administrativo, o que lhe

permite fixar exigências legais, visando, entre outras coisas, a melhorar a qualidade

dos serviços públicos.

Quanto à competência para legislar sobre a matéria, faz-se necessário tecer as

considerações que se seguem.

O Supremo Tribunal Federal – STF –, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
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2.349-7, do Espírito Santo, decidiu, em agosto de 2005, que “os Estados-membros

são competentes para explorar e regulamentar a prestação de serviços de transporte

intermunicipal” (Grifo nosso).

Aduziu o Ministro Eros Grau, relator da mencionada ADI:

“A Constituição de 1988, no que toca à repartição de competência entre os entes

federados, estabelece que compete aos Municípios dispor sobre os assuntos de

interesse local e, aos Estados-membros, em relação às matérias que não lhes foram

vedadas pela Constituição, nem estiverem contidas entre as competências da União

ou dos Municípios.

Não há no texto constitucional previsão expressa em relação à competência para a

exploração de serviço de transporte intermunicipal. A Constituição cuidou apenas de

dispor sobre a competência para explorar os transportes terrestres rodoviário

interestadual e internacional de passageiros – privativa da União, nos termos do art.

21, XII, ‘e’ – e para explorar o transporte coletivo no âmbito local – do Município, de

acordo com o art. 30, V. Daí a conclusão, ante o disposto no art. 25, § 1º, de que a

matéria é da competência dos Estados-membros, como ressaltado pelo Ministro

Nelson Jobim, relator à época do indeferimento da medida cautelar.

Nessa ordem de idéias, se a prestação desse serviço compete aos Estados-

membros, estes detêm competência também para regulamentar essa prestação”

(Grifo nosso).

Por outro lado, com fundamento no art. 22, inciso XI, da Constituição da República,

que confere à União competência privativa para legislar sobre trânsito e transporte, o

STF tem entendimento de que compete a esse ente federado editar lei que trate de

equipamento obrigatório de qualquer veículo. Nesse sentido foi a decisão proferida no

julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.671-8,

em agosto de 2008, cujo objeto era lei do Distrito Federal que dispunha sobre a

obrigatoriedade de equipar os ônibus utilizados no serviço público de transporte com

dispositivo redutor de estresse para motoristas e cobradores.

Aduziu o Ministro Cezar Peluso, relator da matéria:

“Esta Corte, aliás, já reconheceu inconstitucionalidade, ou, sob sua aparência,

concedeu medidas liminares, perante situações análogas, em que leis expedidas por
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sujeito diverso da União dispunham sobre regras de uso de veículos, comportamento

de condutores nas vias terrestres e outras matérias relativas a trânsito, em especial

sobre equipamentos de veículos. (...) O problema não é ser serviço público. O

problema é que está dispondo sobre questões de trânsito. (...) Para equipamentos de

veículos já reconhecemos que é matéria típica de competência federal: ADI nº 1.704,

Ministro Carlos Velloso; ADI nº 3.049, da qual fui o relator; ADI nº 3.323, Ministro

Joaquim Barbosa.”

No mesmo sentido foi a decisão na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.704-1,

cujo objeto era lei que disciplinava o uso de película de filme solar nos vidros dos

veículos, conhecido popularmente como insulfilme.

Com efeito, o art. 105 do Código de Trânsito Brasileiro – Lei Federal nº 9.503, de

23/9/97 – elenca alguns equipamentos obrigatórios dos veículos e confere

competência ao Conselho Nacional de Trânsito – Contran – para estabelecer a

obrigatoriedade de outros.

Verifica-se, então, que a matéria objeto do projeto em estudo é de competência

legiferante da União, conforme entendimento do STF. Por isso, óbice de natureza

constitucional impede a aprovação da proposição nesta Casa.

Finalmente, é importante observar que, em atendimento ao requerimento aprovado

por esta Comissão baixando o projeto em diligência à Setop, o órgão encaminhou a

esta Casa o Ofício nº 630/09, instruído com a Nota Técnica 014/2009, informando

que opina pela não aprovação do projeto. Na análise do mérito, a Setop levanta o

problema da absorção dos custos financeiros da medida prevista e da necessidade

de ser mantido o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos.

Sobre esse problema, deve-se considerar que, se aprovado, o projeto incidiria

sobre os contratos administrativos em curso. Entretanto, nos termos das Leis

Federais nºs 8.666, de 1993, e 8.987, de 1995, que são normas gerais de incidência

nacional, a equação econômico-financeira dos ajustes já firmados está protegida de

qualquer alteração. Havendo ruptura desse equilíbrio, é preciso rever a dita equação.

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal – STF – já se manifestou de diferentes

maneiras. No julgamento da ADI nº 3.225/RJ, o Ministro Relator Cezar Peluso, ao

fundamentar seu voto, aduziu que é vedada a edição de lei para regular o regime de
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execução dos contratos administrativos já firmados sem a indicação da

correspondente fonte de custeio, de modo a se garantir o equilíbrio econômico-

financeiro do referido contrato. Dessa afirmativa, deduz-se que o Ministro admite a

edição de lei para regular o regime de execução dos contratos administrativos já

firmados, desde que seja indicada a correspondente fonte de custeio.

Por outro lado, no julgamento da ADI nº 2.733-6/ES e da ADI nº 2.337-3/SC, o STF

decidiu que as normas do poder concedente não podem ser dirigidas ao regime de

execução dos contratos já firmados, que, “no curso da prestação, não podem ser

modificados por lei”. Assim, de acordo com o segundo entendimento, as novas

normas relativas à prestação de serviço público só podem ser dirigidas à formação de

novos contratos, às futuras licitações e aos respectivos editais. Não podem, portanto,

ser aplicadas na execução de contratos já firmados, sob pena de afronta ao ato

jurídico perfeito.

Entretanto, conforme já mencionado neste parecer, segundo decisão do STF a

matéria objeto do projeto encontra-se inserida no rol de competência legiferante

privativa da União. Por isso, é defeso ao Estado legislar sobre o assunto.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.055/2009.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ademir Lucas - Sebastião

Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.356/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Gilberto Abramo, tem o propósito

de vedar a emissão de documentos impressos em papel termossensível.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 22/5/2009, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

Cabe agora a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, emitir parecer quanto aos aspectos de
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto.

Fundamentação

A proposta em análise tem como objetivo a proteção dos interesses dos

consumidores do Estado, que, muitas vezes, se veem em dificuldades com a

emissão, pelos fornecedores, de documentos em papel cuja impressão se apaga em

curto tempo. A situação se agrava mais ainda quando o consumidor, como medida de

segurança, deve manter a guarda do comprovante de quitação do débito muitas

vezes por prazo superior a cinco anos, para não correr o risco de ser cobrado

novamente pelo mesmo serviço.

A matéria tem sido objeto de discussão em diversas Casas Legislativas do País,

inclusive na Câmara Federal. Por exemplo, foi editada recentemente, no Estado de

São Paulo, a Lei nº 13.551, de 2/6/2009, sobre o assunto.

O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, constante na Lei Federal nº 8.078,

de 11/9/90, reconhece a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo e

coloca como princípio norteador das relações jurídicas que se estabelecem entre as

partes a proteção dos interesses econômicos do chamado elo fraco da cadeia de

consumo. Não se mostra razoável, portanto, permitir que se emitam recibos e outros

comprovantes de pagamento em documento impresso que não preserva suas

características, notadamente a impressão, por prazo superior àquele legalmente

previsto para prescrição do débito.

A Constituição da República, conforme se observa pelo disposto em seu art. 24,

atribui competência concorrente à União, aos Estados e ao Distrito Federal para

dispor sobre produção, consumo e responsabilidade por dano ao consumidor (incisos

V e VIII). Inexistindo normas gerais sobre o tema, conforme ocorre no caso em

análise, remanesce a competência residual do Estado para editar lei sobre a matéria,

segundo a previsão constante no § 3º do artigo cogitado.

Por outro lado, não há vedação a que se instaure, no caso, o processo legislativo

por iniciativa parlamentar, uma vez que a proteção ao consumidor não se insere entre

as matérias previstas no art. 66 da Constituição mineira.

Entendemos ser pertinente a aprovação da proposta na forma do Substitutivo nº 1,

apresentado ao final deste parecer, com o objetivo de melhor adequar o projeto sob o
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ponto de vista da técnica legislativa. Propõe-se, ainda, como tempo de duração dos

documentos cogitados pela proposta, o período de dez anos, o que corresponde ao

maior prazo prescricional previsto na legislação civil brasileira.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.356/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Regulamenta a utilização de papel para a emissão, pelo fornecedor ou preposto, de

documento de interesse do consumidor.

A Assembleia Legislativa do Estado Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O documento escrito, emitido pelo fornecedor ou preposto, de interesse do

consumidor será impresso de modo a permitir a leitura por prazo não inferior a dez

anos.

Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas nos arts. 56 a 59 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos cento

e oitenta dias após essa data.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ademir Lucas - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.367/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o 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”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 28/5/2009, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Cabe agora a esta Comissão analisar a matéria quanto aos seus aspectos de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, “a”,
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combinado com o art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em análise propõe a criação de três cargos de Piloto de Helicóptero no

Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão da Administração Direta do

Poder Executivo. Nos termos da justificação apresentada pelo Governador do Estado,

a criação desses cargos visa a assegurar a utilização do helicóptero que foi adquirido

e será recebido pelo Estado no primeiro semestre do corrente ano.

O projeto autoriza o Poder Executivo a arcar com os custos inerentes à renovação

da habilitação dos pilotos de aeronave por meio de processo de ressarcimento.

Dispõe, também, que o servidor ocupante do cargo de provimento efetivo de

Comandante de Aeronave do Gabinete Militar do Governador, 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.

Nos termos do art. 4º do projeto, a lei entrará em vigor na data de sua publicação, e

seus efeitos serão retroativos a 1º/1/2009.

No que toca à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, a matéria guarda

conformidade com o art. 66, III, “b” e “e”, da Constituição do Estado, que confere ao

Governador do Estado a competência legislativa privativa para iniciar projetos que

disponham sobre criação de cargo e função públicos da administração direta e a

fixação da respectiva remuneração.

Em observância ao art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar

Federal nº 101, de 4/5/2000 –, o Governador do Estado encaminhou, por meio da

exposição de motivos elaborada pela Secretaria de Estado de Planejamento de

Gestão, o impacto financeiro anual da medida. Este deverá, nos termos do art. 102,

inciso VII, do Regimento Interno desta Casa, ser analisado pela Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária, no momento oportuno.

Não há, portanto, óbice de natureza constitucional ou legal à aprovação do projeto.

Faz-se, todavia, oportuno ressaltar que a retroatividade dos efeitos da futura lei a

1º/1/2009 não deve aplicar-se ao art. 1º do projeto, que prevê a criação dos cargos

mencionados. Conforme a informação de técnicos do Poder Executivo encaminhada

a este relator, houve uma falha técnica na redação do art. 4º do projeto, tendo em
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vista que se pretende conferir efeito retroativo somente ao previsto nos arts. 2º e 3º

do projeto. Tais dispositivos preveem, respectivamente, a autorização de

ressarcimento das despesas necessárias para a renovação da habilitação de piloto

de aeronave e o pagamento de gratificação especial ao servidor efetivo ocupante do

cargo de Comandante de Aeronave do Gabinete Militar do Governador o qual exercer

a função de piloto de avião a jato. Para sanar tal impropriedade, apresentamos a

Emenda nº 1 na conclusão deste parecer.

É necessário observar que o art. 3º do projeto contém um erro de forma na

especificação do código do cargo de Comandante de Aeronave do Gabinete Militar do

Governador. Nos termos do Decreto nº 44.005, de 2005, que identifica e codifica o

referido cargo, consta o código CAGM-1. A pedido da Seplag, propomos a alteração

do referido código por meio da Emenda nº 2, apresentada no final deste parecer.

Nesta mesma emenda propomos a referência ao número da lei que estabelece a

gratificação especial devida aos Comandantes de Aeronave do Gabinete Militar do

Governador.

Finalmente, para corrigir impropriedade técnica, visando a tornar a lei clara e

transparente, propomos a apresentação da Emenda nº 3, que esclarece qual o valor

da hora-voo observado para fins do cálculo da gratificação a que se refere o art. 3º da

proposição. Para tanto faz-se necessário alterar a legislação que cuida da fixação dos

valores da referida gratificação. Neste ínterim vale destacar que a gratificação

especial devida aos ocupantes dos cargos de Comandante de Avião a Jato, código

EX-41, foi instituída no § 1º do art. 8º da Lei nº 9.266, de 18/9/86. Tal lei sofreu

diversas alterações, que tornaram complexo o seu entendimento. Atualmente, a

gratificação está prevista no Anexo XLII da Lei Delegada nº 39, de 3/4/98, alterado

pelo art. 4º da Lei nº 18.007, de 7/1/2009. É importante esclarecer que o valor

previsto na tabela constante dos referidos anexos é referente a hora-voo, e não ao

valor integral da gratificação.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.367/2009 com as Emendas nºs 1, 2 e 3, que apresentamos a

seguir.
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EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 4º a seguinte redação:

“Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos

dos seus arts. 2º e 3º a 1º de janeiro de 2009.”.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 3º a seguinte redação:

“Art. 3º – O servidor ocupante do cargo de provimento efetivo de Comandante de

Aeronave do Gabinete Militar do Governador, Código CAGM-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, prevista no § 1º do art. 8º da Lei nº 9.266, de 18 de setembro de

1986.”.

EMENDA Nº 3

Acrescentem-se onde convier os seguintes artigos:

“Art. (...) – O art. 8º da Lei nº 9.266, de 18 de setembro de 1986, fica acrescido do

seguinte § 3º:

‘Art. 8º – (...)

§ 3º – Para fins do cálculo da gratificação especial a que se refere o § 1º deste

artigo, o valor da hora-voo é o constante no Anexo XLII da Lei Delegada nº 39, de 3

de abril de 1998.’.”.

“Art. (...) – No quadro constante no Anexo XLII da Lei Delegada nº 39, de 3 de abril

de 1998, na forma do Anexo da Lei nº 18.007, de 7 de janeiro de 2009, a expressão

‘Valor da Gratificação (R$)’ passa a vigorar como ‘Valor da Gratificação (reais por

hora-voo).’.”.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2009.

Chico Uejo, Presidente e relator - Ronaldo Magalhães - Sebastião Costa - Delvito

Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.368/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe ”dispõe sobre a
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obrigatoriedade de afixação nos postos de gasolina de cartaz com informação do

percentual da diferença entre os preços da gasolina e do álcool”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 28/5/2009, a proposição foi distribuída a

esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de sua juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, conforme determina o art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe pretende obrigar os proprietários de postos de

combustíveis a afixar cartaz informando aos consumidores a diferença percentual

entre os preços da gasolina e do álcool.

Segundo informa o autor na justificação do projeto, o objetivo da medida é facilitar a

vida dos consumidores, uma vez que, segundo especialistas, apenas seria vantajoso

abastecer com álcool os veículos bicombustíveis caso o preço deste fosse inferior a

70% do valor da gasolina.

Não resta dúvida de que o objetivo central do projeto consiste na edição de norma

de proteção ao consumidor de produtos combustíveis comercializados no Estado.

Cumpre, inicialmente, destacar que o Estado possui competência para legislar

sobre a matéria versada no projeto. Com efeito, a Constituição da República, no art.

24, incisos V e VIII, atribui competência concorrente à União, aos Estados e ao

Distrito Federal para legislar sobre produção e consumo e responsabilidade por dano

ao consumidor.

O § 1º desse artigo esclarece que, no âmbito da legislação concorrente, a

competência da União limitar-se-á ao estabelecimento de normas gerais. E o § 2º,

que a competência da União para editar as normas gerais não exclui a competência

suplementar dos Estados.

Como já destacado, não há dúvida de que o escopo do projeto em apreço é

proporcionar ao consumidor de veículo bicombustível informação que lhe propicie

optar pelo combustível mais econômico. Dessa forma, percebe-se que o bem jurídico

que se pretende tutelar é o direito do consumidor de obter informação clara e precisa

sobre a diferença percentual entre os preços do álcool e da gasolina para que possa

fazer a escolha mais vantajosa.
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O legislador estadual, com fundamento na competência que lhe é atribuída no art.

24, incisos V e VIII, da Constituição da República, pode editar lei nos termos

propostos, não configurando tal ato invasão da competência privativa da União por

afronta ao art. 22, incisos I, IV e XII, da Carta Magna.

De fato, o projeto pretende operar no campo da competência concorrente do

Estado, não invadindo a esfera reservada à União, por não dispor sobre a atividade

exercida pelas empresas de comercialização de petróleo e derivados.

A proposição extravasaria os limites da competência estadual caso pretendesse

dispor sobre a atividade exercida pelas empresas de comercialização de petróleo e

derivados, disciplinando as atividades de venda de combustíveis. Tal matéria escapa

à alçada estadual, em conformidade com os arts. 177, §§ 1º e 2º, e 238, da

Constituição da República, e cabe ao Ministério das Minas e Energia, por meio da

Agência Nacional do Petróleo – ANP –, de acordo com legislação federal específica.

Todavia, ao pretender disciplinar a matéria em questão, o parlamento estadual

utiliza de maneira adequada sua competência suplementar, visando à proteção

efetiva do consumidor.

A propósito, vale ressaltar, ainda, que a defesa do consumidor constitui princípio da

ordem econômica, inserto no inciso V do art. 170 da Constituição da República, bem

como direito fundamental, previsto no art. 5º, XXXII, do diploma constitucional.

Ademais, a proposição encontra-se em consonância com o art. 6º, III, do Código de

Proteção e Defesa do Consumidor, instituído pela Lei Federal no 8.078, de 1990,

segundo o qual é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre

os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade,

características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que

apresentem.

Da mesma forma, o art. 8º, III, da Portaria no 009, de 16/1/97, do Ministério de

Minas e Energia, estabelece como condição para a comercialização dos combustíveis

automotivos a prestação de informações para os consumidores sobre os produtos

comercializados. Por sua vez, o art. 11, VI, determina que o revendedor varejista é

obrigado a exibir, para informação do consumidor, os preços de todos os

combustíveis automotivos comercializados, afixados em painel com dimensões
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adequadas, na entrada do posto revendedor, de modo destacado e de fácil

visualização à distância, tanto diurna como noturna.

Vale ressaltar, ainda, que não se revela admissível nenhuma alegação no sentido

de que o projeto estaria por violar os arts. 5o, XXII, e 170, incisos II e IV, da

Constituição da República. Com efeito, os princípios da livre concorrência, da

propriedade privada e da livre iniciativa não podem ser concretizados em detrimento

do interesse público, especialmente da defesa do consumidor. Nesse sentido, a Carta

Magna é expressa ao estabelecer que a ordem econômica, fundada na valorização

do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência

digna, conforme os ditames da justiça social, devendo ser observadas a função social

da propriedade e a defesa do consumidor.

Assim sendo, embora a Constituição da República tenha consagrado os princípios

da liberdade de iniciativa e da livre concorrência como forma de garantir a ordem

econômica, não é válido concluir que é vedada a ingerência estatal nas relações

privadas. Ao contrário, a enunciação de todos esses princípios demonstra justamente

que o Texto Constitucional supõe uma relação equilibrada na aplicação dos

princípios, não se podendo atribuir prevalência às idéias de propriedade privada e

liberdade de iniciativa em detrimento da proteção ao consumidor.

Pelas razões expostas, resta concluir que, em determinadas situações, o Estado

pode e deve interferir na atuação dos particulares, visando a garantir a satisfação do

interesse público, que, no caso em questão, significa minorar a desigualdade

existente nas relações travadas entre o consumidor e os postos revendedores de

combustíveis, proporcionando informação clara, precisa e ostensiva relativamente ao

preço dos produtos.

Registre-se, por oportuno, que a Lei Federal no 9.478, de 1997 – Lei do Petróleo –,

que regulamentou o art. 238 da Constituição da República, no art. 1º, III, estabelece

como objetivo das políticas nacionais para aproveitamento das fontes de energia

“proteger os interesses do consumidor quanto a preço, qualidade e oferta de

produtos”.

A par da competência legislativa de que se reveste o Estado, acrescente-se que

nada obsta a que este Parlamento deflagre o processo de produção legislativa sobre
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a matéria, uma vez que esta não se encontra sob a égide da regra instituidora de

reserva de iniciativa consubstanciada no art. 66 da Constituição do Estado.

Contudo, verifica-se que já existe, no âmbito do Estado, a Lei no 14.066, de 2001,

que dispõe sobre a proteção dos consumidores de combustíveis, razão pela qual

propomos, ao final deste parecer, substitutivo visando a acrescentar à referida lei

dispositivo que obrigue os proprietários de postos revendedores de combustíveis a

exibir ostensivamente, para informação do consumidor, o valor da diferença

percentual entre os preços dos litros da gasolina e do álcool.

Sobre a matéria, é importante destacar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal –

STF – julgou improcedente pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade

ajuizada pela Confederação Nacional do Comércio contra a Lei no 12.420, de 1999,

do Estado do Paraná, que assegura ao consumidor o direito de obter informações

sobre a natureza, a procedência e a qualidade dos produtos combustíveis

comercializados nos postos revendedores situados no mencionado Estado, nos

mesmos moldes da Lei no 14.066, de 2001. O Tribunal entendeu que a lei impugnada

apenas pretendeu evitar a indução do consumidor a erro na aquisição dos referidos

produtos, protegendo-o (art. 170, V, da Constituição da República), e que o Estado

teria competência para promover tal proteção, uma vez que os preceitos que editou

retirariam do próprio Texto Constitucional o seu fundamento de validade (art. 24, V e

VIII, e § 2º). Por conseguinte, afastou-se a alegação de afronta ao art. 22, I, IV e XII,

da Carta Magna, dado que tais dispositivos contêm normas genéricas que atendem a

matérias alheias àquela versada na lei impugnada, ou muito mais amplas. Da mesma

forma, o STF não vislumbrou ofensa aos princípios da liberdade de iniciativa e da livre

concorrência, já que a lei não interferiu diretamente nas relações comerciais entre as

distribuidoras de combustíveis e os postos revendedores, prevendo, tão-somente,

obrigações estritamente relacionadas à proteção e à defesa do consumidor, ou seja,

ao resguardo do interesse público. Além disso, rejeitou a assertiva de violação ao art.

177, §§ 1º e 2º, da Constituição da República, haja vista que esses dispositivos

versam sobre o monopólio da União com respeito aos derivados de petróleo sob

perspectiva totalmente diversa da tratada pela norma em questão. Nesse ponto,

ressaltou que, nada dispondo acerca dos direitos do consumidor, tais normas cuidam
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do regime da atividade de exploração e produção de petróleo, sob a forma de

monopólio, em razão do interesse público nacional envolvido. Afirmou, por fim, que a

mesma coisa se verifica em relação ao art. 238 do ordenamento constitucional, que,

tratando da ordenação, por lei, da venda e revenda de combustíveis, prevê, ao final, a

observância aos princípios da Constituição da República (ADI 1980/PR, relator

Ministro Cezar Peluso, 16/4/2009, Informativo no 542).

É importante mencionar, também, que o STF julgou improcedente pedido formulado

em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Confederação Nacional do

Comércio contra a Lei no 3.438, de 2000, do Estado do Rio de Janeiro, que, como a

Lei Estadual no 15.300, de 2004, obriga as distribuidoras de combustíveis a colocar

lacres eletrônicos nos tanques de armazenamento de combustíveis. O relator da

matéria, Ministro Gilmar Mendes, afirmou que não é cabível alegação de usurpação

de competência legislativa da União na espécie, no que se refere ao art. 22, incisos I,

IV e XII, da Carta Federal. Esclarece que, nos termos do art. 24 da Constituição da

República, compete ao Estado regular de forma específica aquilo que a União houver

regulado de forma geral (ADI 2334-9, publicada no “DJ” de 30/5/2003).

Cabe, por fim, ressaltar que compete a esta Comissão a análise dos aspectos

jurídicos, constitucionais e legais atinentes à matéria. Dessa forma, deverá a

comissão de mérito analisar a sua conveniência e oportunidade, em obediência ao

Regimento Interno.

Conclusão

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

do Projeto de Lei no 3.368/2009 na forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei no 14.066, de 22 de novembro de 2001, que dispõe sobre a proteção

dos consumidores de combustíveis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1o – Fica acrescido à Lei no 14.066, de 22 de novembro de 2001, o seguinte art.

1o-A:

“Art. 1o-A – O proprietário de posto revendedor de combustíveis fica obrigado a

exibir, em local visível, para informação do consumidor, o valor da diferença
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percentual entre os preços dos litros da gasolina e do álcool.

Parágrafo único – O descumprimento do disposto no ‘caput’ sujeita o infrator à

sanção prevista no art. 57 da Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990.”.

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

Sala das Comissões, 23 de junho de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ronaldo Magalhães - Ademir

Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.297 /2007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.297/2007, de autoria do Deput ado Leonardo Moreira, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Sabinópolis 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° 1.297/2007

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Sabinópolis 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 Sabinópolis

imóvel com área de 40.000m² (quarenta mil metros quadrados), e suas benfeitorias,

situado na Av. São Sebastião, 835, naquele Município, registrado sob o n° 136, a fls.

1.364 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sabinópolis.

§ 1° – O imóvel a que se refere o “caput” destina-s e a abrigar o Programa de

Erradicação do Trabalho Infantil e a Guarda Mirim de Sabinópolis.

§ 2° – Fica reservada área de 10.000m² (dez mil met ros quadrados) e dois galpões,

um de 399m² (trezentos e noventa e nove metros quadrados) e outro de 324m²

(trezentos e vinte e quatro metros quadrados), respectivamente, integrantes do

imóvel, para o desenvolvimento e a manutenção das atividades da Cooperativa dos
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Produtores de Cachaça e Derivados de Cana-de-Açúcar do Centro-Nordeste de

Minas Gerais Ltda. – Coopercacen.

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 § 1° do ar t. 1°.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.243 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.243/2008, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá 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° 2.243/2008

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá 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 Itajubá imóvel

com área de 10.485m² (dez mil quatrocentos e oitenta e cinco metros quadrados),

conforme descrição constante no Anexo desta lei, a ser desmembrado de imóvel

localizado na Rua Brasópolis, no Bairro São Judas Tadeu, naquele Município,

registrado sob o n° 21.137, a fls. 1 a 2v. do Livro  2, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Itajubá.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à instalação de

órgãos municipais ligados à preservação do meio ambiente.

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
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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, 24 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ronaldo Magalhães.

ANEXO

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

A área a ser doada possui a seguinte descrição: a partir do ponto situado na

interseção dos eixos da Rua Brasópolis com a Rua São Lourenço, segue com o rumo

34°32’00”SO, por uma distância de 205,50m (duzentos  e cinco vírgula cinquenta

metros), até a estaca 66, onde se inicia esta descrição. Na estaca 66, deflete à

esquerda e segue com o rumo 28°42’00’’SO, por uma d istância de 156,20m (cento e

cinquenta e seis vírgula vinte metros), confrontando com a Escola Estadual

Wenceslau Braz (mat. 21.137), até o ponto 57; daí, segue com o rumo 52°17’00”NO,

por uma distância de 104m (cento e quatro metros), passando pelos pontos 58 e 59,

até a estaca 60; daí, segue com o rumo 14°46’00”NE,  por uma distância de 94m

(noventa e quatro metros), passando pelos pontos 61 e 62, até a estaca 63; daí,

segue com o rumo 52°39’00”SE, por uma distância de 30m (trinta metros), até a

estaca 64; daí, segue com o rumo 65°55’00”NE, por u ma distância de 24m (vinte e

quatro metros), até a estaca 65; daí, segue com o rumo 66°45’00”SE, por uma

distância de 38m (trinta e oito metros), até a estaca 66, onde teve início esta

descrição, totalizando área de 10.485m² (dez mil quatrocentos e oitenta e cinco

metros quadrados). Da estaca 57 à estaca 66, a área confronta com propriedade do

Município de Itajubá (mat. 35.025).

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.057 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.057/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Martinho Campos 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.
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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° 3.057/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Martinho Campos o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Martinho

Campos imóvel com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados), situado no lugar

denominado Cervo, na Fazenda das Pedras, naquele Município, registrado sob o n°

25.768, a fls. 68 do Livro 3, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Pitangui.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção da

sede de uma unidade de tratamento de dependentes químicos.

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, 24 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ronaldo Magalhães.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 23/6/2009, as seguintes comunicações:

Do Deputado Elmiro Nascimento notificando o falecimento do Sr. Arlindo Silvério

Xavier Neto, ocorrido em 18/6/2009, em Patos de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Doutor Viana, notificando o falecimento de Otto Guerra, ocorrido em

23/6/2009, em Curvelo. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 26 DE JUNHO DE 2009

ATAS

ATA DA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 24/6/2009

Presidência dos Deputados José Henrique, Weliton Prado, João Leite, Dalmo Ribeiro

Silva, Antônio Júlio e Ademir Lucas

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

do Deputado Alencar da Silveira Jr.; aprovação - Questão de ordem - 2ª Fase

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.463 a

3.466/2009 - Requerimentos nºs 4.092 a 4.101/2009 - Requerimentos da Comissão

de Minas e Energia e dos Deputados Ademir Lucas e Domingos Sávio -

Comunicações: Comunicações das Comissões de Segurança Pública, de Transporte,

de Educação e de Saúde e dos Deputados Hely Tarqüínio, Mauri Torres e Domingos

Sávio - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Carlos Mosconi, Carlin Moura,

Domingos Sávio, Padre João e Weliton Prado - Registro de presença - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência -

Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado

Ademir Lucas; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de

Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.297/2007, 2.243/2008, 3.008 e 3.057/2009;

aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimentos da Comissão de Minas e

Energia; aprovação - Requerimento do Deputado Domingos Sávio; questões de

ordem; leitura da ementa do Projeto de Lei nº 3.384/2009; aprovação - Requerimento

do Deputado Almir Paraca; deferimento; discurso do Deputado Carlin Moura -

Requerimento do Deputado Padre João; deferimento; discurso do Deputado Weliton

Prado - Requerimento do Deputado Domingos Sávio; deferimento; discurso do

Deputado Domingos Sávio - Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos

- Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Hely
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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 - Braulio Braz - Carlin Moura

- Carlos Mosconi - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró

Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Duarte

Bechir - Elmiro Nascimento - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia

Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro

Lessa - João Leite - Juarez Távora - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -

Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Padre João - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso

- Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sebastião Costa - Sebastião

Helvécio - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda -

Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

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

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir, o Deputado

Alencar da Silveira Jr.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Vou apresentar por escrito alguns acertos a

esta ata e algumas observações que gostaria constassem na próxima ata. Mas, na

oportunidade, comunico à Casa que estou fazendo um estudo detalhado para

discutirmos aqui um assunto que está em pauta em Brasília e em toda a imprensa,

que é a regulamentação dos bingos no Brasil. Tenho certeza de que vou contar com

a colaboração do Deputado Durval Ângelo, com quem tive a oportunidade de
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trabalhar na CPI dos Bingos, que presidi. O que vemos hoje, em Brasília, é uma volta

ao passado, que deixará com que os empresários do bingo e as pessoas que gostam

de burlar o jogo voltem a trabalhar com esse intuito, e acho que esta Casa, que já fez

uma CPI dos Bingos, terá de mostrar isso. Quero deixar bem claro, mais uma vez,

que sou favorável à legalização do jogo no Brasil, mas de um jogo fiscalizado. Vou

apresentar todos os detalhes para esta Casa, pois não podemos deixar que os

espertalhões tirem o dinheiro da população carente, que no Brasil, infelizmente, é

viciada em jogo - seja jogo do bicho, seja jogo de máquina ou bingo. Assim,

Presidente, essa regulamentação tem de ser discutida nesta Casa, e oportunamente

vou expor o assunto.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.

Questão de Ordem

O Deputado Leonardo Moreira - Sr. Presidente, vou apresentar requerimento que

se refere à popularmente conhecida como gripe suína, causada pelo vírus AH1N1,

para que possamos colaborar, cada vez mais, com o combate eficiente a esse que é

hoje um problema mundial. Antes, gostaria de parabenizar o governo do Estado e a

Secretaria de Saúde, comandada pelo eficiente Secretário e Deputado Marcus

Pestana, pelas ações que sua Pasta já vem desenvolvendo diuturnamente. Com

certeza, por meio de seu trabalho, o Estado de Minas Gerais é a unidade da

Federação que adotou o controle mais rígido e eficiente de nosso país. Portanto não

poderia deixar de congratular nosso governo pelo excelente trabalho que vem sendo

realizado no Estado. Com minha contribuição, objetivo dar uma sugestão. Após

análise dos técnicos da Secretaria de Saúde, sugiro a antecipação das férias

escolares, uma vez que estamos praticamente em julho e no inverno todos estamos

mais suscetíveis a contaminações, especialmente pelos mais diversos tipos de vírus

de gripe. Ademais, a cada dia, diversos veículos de comunicação noticiam o

fechamento de instituições escolares em alguns Estados, onde as férias escolares

estão sendo antecipadas. Acredito que esses dias em que nossas crianças se

ausentariam das escolas seriam de grande valia para a realização de estudos e

aquisição de informações, tendo em vista o controle da doença, a diminuição do risco

de contaminação em escala maior. Apresento o seguinte requerimento: (- Lê:) “Sr.
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Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o Deputado que

este subscreve requer seja dada ciência à Secretaria de Estado de Saúde, na pessoa

do Secretário Marcus Pestana, no sentido de que esta Secretaria, em conjunto com

os demais órgãos que cuidam da área de saúde pública e educação em nosso

Estado, possam avaliar a conveniência, a necessidade, a utilidade e, acima de tudo, a

importância de se anteciparem as férias escolares em nosso Estado, em virtude do

crescente aumento do número de casos de vírus AH1N1, conhecido como gripe

suína. Requer, ainda, seja efetuado o mesmo estudo por parte dessa Secretaria em

locais onde, diariamente, encontra-se elevado número de pessoas trabalhando, como

repartições públicas e outros. Aproveitando a oportunidade para parabenizar o

governo de Minas, por meio da Secretaria de Saúde, que já vem realizando um

trabalho de extrema seriedade e competência a respeito do tema, despeço-me,

pedindo deferimento. Belo Horizonte, 24 de junho de 2009. Deputado Leonardo

Moreira”.

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 3.463/2009

Declara de utilidade pública o Movimento Social São João Batista - Moviso - com

sede no Município de Caratinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - fica declarado de utilidade pública o Movimento Social São João Batista

Moviso -, com sede no Município de Caratinga.

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

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2009.

Adalclever Lopes

Justificação: O Movimento Social São João Batista - Moviso -,com sede no

Município de Caratinga, é uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem por atendimento
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de pessoas adultas e seus dependentes, em estado de vulnerabilidade social, e

pobreza, proporcionando-lhes oportunidades e melhores condições de vida por meio

atendimento socioeducional e cultural. O atendimento se estende às pessoas

procedentes de outras Municípios ou Estados que se apresentarem como andarilhos,

devendo o apoio a estes ser, de preferência, com vistas a seu retorno à cidade de

origem.

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 3.464/2009

Declara de utilidade pública a Fundação Metodista de Ação Social e Cultural, com

sede no Município de Ribeirão das Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Metodista de Ação Social e

Cultural, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

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

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2009.

André Quintão

Justificação: A Fundação Metodista de Ação Social e Cultural, com sede na Rua E,

nº 300, Bairro Liberdade, em Ribeirão das Neves, é uma instituição beneficente e

filantrópica, sem fins lucrativos e sem caráter religioso, fundada em 6/8/97. Tem por

finalidade apoiar e executar programas sociais, como o Programa de Apoio Integral à

Criança e ao Adolescente, o Programa de Direitos Humanos e Cidadania e o

Programa de Desenvolvimento de Líderes. Presta atendimento psicopedagógico,

promove oficina de música e aulas de computação, atendendo 300 crianças e 90

idosos em duas unidades.

A entidade está inscrita nos Conselhos Nacional e Municipal de Assistência Social e

o processo objetivando a declaração de utilidade pública encontra-se formalmente

instruído, conforme as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.
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Por essas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.465/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Estudantes Universitários de Luz -

Aseul -, com sede no Município de Luz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Universitários de Luz - Aseul -, com sede no Município de Luz.

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

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2009.

Antônio Júlio

Justificação: A Associação dos Estudantes Universitários de Luz - Aseul -, com

sede no Município de Luz, é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e

de duração indeterminada. Encontra-se em pleno e regular funcionamento desde

11/8/2005, cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais.

A entidade tem por objetivos proporcionar atividades de recreação, cidadania e

informação aos estudantes de Luz; incentivar o desenvolvimento cultural do

Município; firmar convênios com outras instituições e desenvolver cursos de

qualificação profissional. A sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida

idoneidade que não são remuneradas pelo exercício de suas atividades.

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

com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.466/2009

Altera o art. 2º da Lei nº 14.969, de 12 de janeiro de 2004, que dispõe sobre a

doação de imóveis cedidos a Municípios em decorrência da municipalização do
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ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 2º da Lei nº 14.969, de 12 de janeiro de 2004, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 2º - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do Estado

cessada a causa que justificou as doações, salvo se o Município der ao imóvel outra

destinação de interesse público.”.

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

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2009.

Lafayette de Andrada

Justificação: Em decorrência da legislação que determinou a municipalização do

ensino, foram cedidos a Municípios, pelo Poder Executivo, a título gratuito, por meio

de convênios ou contratos de cessão de uso, centenas de prédios de propriedade do

Estado onde funcionam as escolas da rede de ensino fundamental anteriormente

administradas diretamente pela Secretaria de Estado de Educação.

A partit daí, a conservação e manutenção dessas unidades ficou a cargo dos

Municípios.

Com a alteração do art. 2º da Lei nº 14.969, de 12/1/2004, pretende-se possibilitar

que os Municípios conservem os próprios por eles recebidos mesmo nos casos em

que o prédio deixe de funcionar como escola, seja por falta de alunos, seja pela

construção de novo prédio. Assim, ficará o Estado desonerado, de uma vez por

todas, da obrigação de atender aos volumosos encargos de administração e

manutenção de tantos imóveis que hoje não mais utiliza. Por outro lado, a medida

permitirá que as municipalidades invistam, com recursos próprios, na recuperação e

ampliação dos mencionados prédios e que estes tenham outra destinação de

interesse público.

Pelas razões expostas, contamos com o apoio dos ilustres pares desta Casa a esta

proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
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Nº 4.092/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Carlos Alberto Dias Coelho por sua posse como

Governador do Rotary Internacional, Distrito 4560 - Rotary Club de Itajubá. (- À

Comissão do Trabalho.)

Nº 4.093/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Jornal Balcão pelas comemorações dos seus 20 anos de

fundação. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 4.094/2009, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Universidade Vale do Rio Doce - Univale -, de Governador

Valadares, pela celebração do convênio que qualifica o Hospital Samaritano como de

ensino, para implantação do curso de Medicina. (- À Comissão de Educação.)

Nº 4.095/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de informações sobre os dados

estatísticos disponíveis no Centro Integrado de Informações de Defesa Social - Cinds

- relativos à criminalidade na RMBH e no Estado em geral entre 2006 e o primeiro

semestre de 2009. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 4.096/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados ao Procurador-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo cópia das

notas taquigráficas da reunião extraordinária dessa Comissão realizada em 9/6/2009

e pedido de providências para que seja designado um Promotor de Justiça para, em

virtude da morosidade do processo, cooperar na apuração do homicídio do Prefeito

Municipal de São Francisco do Gloria, Gilberto Souza e Silva, assassinado em

13/1/2008.

Nº 4.097/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados ao Presidente do Conselho Nacional de Justiça cópia das notas

taquigráficas da reunião extraordinária dessa Comissão realizada em 9/6/2009 e

pedido de providências para apurar a conduta do Juiz da Comarca de Piúma e a

morosidade do processo que apura o homicídio do Prefeito Municipal de São

Francisco do Glória, Gilberto Souza e Silva, assassinado em 13/1/2008.

Nº 4.098/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada ao Ministro da Justiça cópia das notas taquigráficas da reunião
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extraordinária dessa Comissão realizada em 9/6/2009 e pedido de providências para

que seja designada uma equipe da Polícia Federal que colabore na apuração do

homicídio do Prefeito Municipal de São Francisco do Glória, Gilberto Souza e Silva,

assassinado em 13/1/2008.

Nº 4.099/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo cópia

das notas taquigráficas da reunião extraordinária dessa Comissão realizada em

9/6/2009 e pedido de providências para que seja designado um Juiz de Direito para,

em virtude da morosidade do processo, cooperar na apuração do homicídio do

Prefeito Municipal de São Francisco do Glória, Gilberto Souza e Silva, assassinado

em 13/1/2008.

Nº 4.100/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado, ao Secretário de Defesa Social e ao Chefe

da Polícia Civil pedido de providências para a nomeação dos 37 candidatos

excedentes aprovados no último concurso público para o cargo de Perito Criminal da

Polícia Civil do Estado.

Nº 4.101/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para a

construção de uma sala de espera na cadeia pública de Governador Valadares.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão de Minas e

Energia e dos Deputados Ademir Lucas e Domingos Sávio.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Segurança

Pública, de Transporte, de Educação e de Saúde e dos Deputados Hely Tarqüínio,

Mauri Torres e Domingos Sávio.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

telespectadores da TV Assembleia, gostaria de fazer, desta tribuna, um comentário

acerca de algumas ações extremamente importantes do governo e da Secretaria de

Estado de Saúde nos últimos dias. Em algumas delas, contamos com a presença do
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Governador Aécio Neves, do Secretário Marcus Pestana, de Deputados Estaduais e

Federais e de inúmeros Prefeitos de todas as regiões do Estado de Minas Gerais.

Primeiramente, estivemos em Juiz de Fora uns 10 dias atrás, na sexta-feira, com o

Governador Aécio Neves, com Marcus Pestana, Secretário de Saúde, para a entrega

de veículos do Sistema Estadual de Transporte em Saúde. Sr. Presidente e Srs.

Deputados, queria salientar que essa é uma medida inovadora do governo do Estado,

que repassou, na oportunidade, inúmeros veículos - micro-ônibus, ônibus e “vans” - a

17 consórcios intermunicipais de saúde. Repassaram-se 190 micro-ônibus e 450

ambulâncias para 98 Prefeituras da Zona da Mata, Campos das Vertentes e minha

região, o Sul de Minas. Programas extremamente valiosos, com custo elevado, mas

com enorme repercussão e alcance social para milhões de mineiros que vivem

nessas regiões. Na oportunidade, essas três regiões foram contempladas, mas todas

as outras regiões foram contempladas da mesma maneira em outros dias.

Na semana passada, sexta-feira, em Betim, com a presença do Secretário de

Saúde, houve distribuição de centenas de ambulâncias para uma centena de

Municípios, feita pelo Secretário Marcus Pestana, com a presença maciça dos

Deputados que tiveram participação direta na indicação dos Municípios que deveriam

receber essas ambulâncias.

Sr. Presidente, em princípio poderia parecer um programa sem grande alcance,

sem grande importância, uma vez que, como é para fazer transporte de pacientes,

pode parecer que os Prefeitos querem que os problemas de seus pacientes sejam

resolvidos em outras cidades, não lhes dando, portanto, a atenção que deveriam

receber em seu Município. Mas não é isso nem de longe, de maneira alguma. Trata-

se de um programa extremamente eficaz, que proporciona ao paciente de Minas um

transporte digno e com um conforto que nunca existiu. Pacientes portadores de

patologias renais crônicas, por exemplo, que fazem hemodiálise duas, três vezes por

semana e têm de locomover-se de um Município para outro, podem fazer isso dentro

desses micro-ônibus, com todo o conforto, hora marcada, acompanhamento e todas

as condições necessárias para fazer seu tratamento em condições até psicológicas

muito mais adequadas e muito melhores. Os pacientes que necessitam das

ambulâncias as terão novas e em perfeitas condições de transportá-los.
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Sr. Presidente, esse transporte é feito com hora agendada, consulta marcada nas

outras cidades, com controle de GPS, a fim de que as pessoas que moram na zona

rural também tenham a mesma oportunidade de ser transportadas com conforto e

dignidade.

Caro Deputado Wander Borges, Minas Gerais inaugura uma nova situação na área

de saúde, que é tão precária, tão difícil e tão pobre. Mesmo com essa precariedade

de recursos, porque o governo federal se recusa terminantemente a regulamentar a

Emenda nº 29, o governo do Estado dá um passo enorme à frente, cuidando da

assistência, com ótimos programas, como o Farmácia de Minas, que é um programa

excepcional que colocará centenas de farmácias em diversos Municípios de Minas

Gerais, começando com os Municípios com menos de 10 mil habitantes. Todos esses

Municípios terão essa farmácia do Estado, com farmacêutico responsável, com os

remédios sendo entregues gratuitamente à população, que deverá ser atendida com

competência, cuidado, zelo e profissionalismo.

O governo de Minas se esmera para oferecer à sua população uma condição de

saúde mais adequada e principalmente mais digna.

Sr. Presidente, queria fazer essas observações para a população inteirar-se do que

realmente está sendo feito na área da saúde em nosso Estado, graças à ação

extremamente positiva e sensível do Governador Aécio Neves e de sua equipe,

principalmente da Secretaria de Saúde, chefiada pelo Deputado Marcus Pestana.

Para mim, é motivo de grande satisfação anunciar que, na última segunda-feira -

dois dias atrás -, participamos de uma solenidade no Palácio da Liberdade com o

Governador Aécio Neves, o Prefeito Paulo César Silva - Paulinho Courominas -, de

Poços de Caldas, o Deputado Federal Geraldo Thadeu, o ex-Prefeito Sebastião

Navarro e a Lafarge Gypsum, empresa francesa de grande porte. Na verdade, essa

empresa é considerada a maior produtora de cimento do mundo e já possui algumas

indústrias no Brasil e em Minas Gerais. Com grande apoio do governo estadual e

municipal, escolheu Poços de Caldas, cidade-polo de desenvolvimento do Sul de

Minas, conhecida em todo o Brasil, que tem grande vocação para o turismo. Além

disso, essa cidade não deixa de lado a geração de empregos por meio de indústrias

que poderiam ali se instalar, como é o caso dessa que se concretizou na segunda-
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feira. Estivemos lá, e o Governador assinou um documento viabilizando a presença,

em Poços de Caldas, da indústria que começará a gerar aproximadamente 500

empregos. Na realidade, será um investimento de mais de US$100.000.000,00.

Portanto é uma indústria de grande porte e extremamente importante não só para

essa cidade, mas também para a geração de empregos na região do Sul de Minas.

Queria, sobretudo, dizer que isso está sendo possível graças a uma ação

extremamente benéfica do Governador Aécio Neves e de seu governo naquela

cidade e região: a instalação do gasoduto. Caro Presidente, sem essa providência,

sem a presença do gasoduto na cidade e região, isso não seria possível. Essa

indústria se instalou lá porque já havia o gasoduto, que, aliás, é o primeiro já pronto

do Estado, iniciando-se por Jacutinga, no extremo Sul, passando por Andradas -

minha cidade -, Poços de Caldas e estendendo um braço para a cidade de Caldas.

Acredito que o desenvolvimento terá uma história diferente em Poços de Caldas e

região a partir da presença do gasoduto. Está aí o exemplo do que um governo

sensível, eficiente e desenvolvimentista, como é o atual governo de Minas, pode fazer

para suas cidades e regiões, enfim, para o povo que vive no Estado.

Sr. Presidente, eram essas as notícias que gostaria de trazer. Com extrema

satisfação, manifestamos a nossa consideração, a gratidão do povo da minha região,

da minha cidade de Poços de Caldas e de Andradas por essas ações tão expressivas

e benéficas do Governador Aécio Neves. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado  Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Cumprimento o Exmo. Sr. Presidente, as Sras.

Deputadas, os Srs. Deputados, o público presente e os telespectadores da TV

Assembleia.

Em primeiro lugar, faço, de público, uma correção e um esclarecimento para que

não pairem dúvidas sobre o pronunciamento que fiz hoje, pela manhã, durante a

audiência pública de monitoramento do Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG. Durante a audiência, manifestei minha preocupação com o importante papel

da sociedade civil de acompanhar os orçamentos e fiscalizar o destino das verbas

públicas em cada Município. Na oportunidade, Sr. Presidente, relatei a situação
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preocupante em que se encontram os Municípios do Leste de Minas diante da

denúncia da Procuradoria-Geral da República de Governador Valadares, publicada

no jornal “Estado de Minas”, sobre os Municípios de Virgolândia, Coroaci e Marilac.

Essas denúncias tratam de verbas do Ministério do Turismo destinadas a fomentar o

turismo dessa região, promovendo, assim, o desenvolvimento regional. Essas verbas

estariam sendo desviadas, superfaturadas por meio da realização de “shows” e

eventos, como no caso da minha cidade, onde, segundo denúncia da Procuradoria,

R$500.000,00 foram gastos em 2008 com dois eventos. Na cidade de Coroaci,

gastaram R$518.000,00.

Faço essa correção porque mencionei a importância de a comunidade se mobilizar

para fiscalizar essas verbas públicas, especialmente em Coroaci, cidade que, mesmo

durante o governo do Prefeito anterior, que foi o responsável pelas supostas fraudes -

segundo a denúncia da Procuradoria da República -, fez um grande movimento pela

ética na política e mobilizou sua comunidade. A oposição ganhou as eleições, e hoje

está à frente da Prefeitura de Coroaci o Prefeito Emerson Andrade, do Partido dos

Trabalhadores, que faz grande mobilização na cidade pela ética, denunciando o

descalabro devido à forma como eram utilizadas as verbas públicas.

Faço esse registro para dizer à cidade de Coroaci e a toda sua comunidade que o

Prefeito Emerson Andrade não tem nada a ver com as denúncias, pois estas são

relativas ao governo passado, que o povo de Coroaci derrotou nas urnas.

Infelizmente não posso dizer isso de Virgolândia ou Marilac, porque lá o projeto

anterior continua, uma vez que o governo é o mesmo do passado. Eles terão de

esclarecer perante a Procuradoria da República se há ou não essa irregularidade.

Neste momento em que há graves denúncias de desvio de verba, se eu fosse

Vereador de Virgolândia ou Marilac, para proteger o nome e a idoneidade desses

Municípios, solicitaria a instalação de uma CPI nas Câmaras de Vereadores a fim de

que fosse esclarecida, colocada em pratos limpos essa situação. Repercute muito

mal vermos estampado nos grandes jornais o nome da nossa cidade envolvido numa

acusação gravíssima como essa. Espero, e tenho confiança disso, que os

Vereadores e as Vereadoras dessas cidades tomem as medidas cabíveis para que

tudo seja esclarecido. Temos de ter profunda responsabilidade com a verba pública,
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ainda mais em regiões tão carentes de políticas, serviços e investimentos públicos.

Deixo o nosso registro e parabenizo o Emerson Andrade, Prefeito de Coroaci, que

está iniciando um grande trabalho, tentando retomar o caminho da transparência e da

normalidade nesse Município.

Depois desse esclarecimento, Sr. Presidente, quero tocar no assunto que me faz

assomar a esta tribuna. Estive na sexta-feira, 19 de junho, no ato de lançamento da

Frente em Defesa da Competência Penal da Justiça do Trabalho, na Escola Superior

de Advocacia da OAB. Esse ato foi coordenado e convocado pelo Dr. José Eduardo

de Resende Chaves Júnior, Juiz do Trabalho, do Instituto de Pesquisas e Estudos

Avançados da Magistratura e do Ministério Público do Trabalho - Ipeatra - e contou

com a presença da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho - Amatra -;

da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho - Anatra -; de

diversas centrais sindicais, como CUT, CTB, Força Sindical, Nova Central Sindical; do

Desembargador Cairo Vieira de Melo, Vice-presidente do TRT; do Desembargador

Marcelo Pertence, também do TRT; e do ilustre Desembargador Antônio Álvares da

Silva, que proferiu uma pequena palestra sobre o que é a competência penal da

Justiça do Trabalho. Na verdade, essa competência seria prevista em casos de crime

contra a organização do trabalho, como quando há impedimento, por parte dos

patrões, do livre exercício da atividade sindical; quando se impede que o trabalhador

se organize como sindicalista. O direito penal do trabalho também se manifesta em

relação aos crimes do trabalho, entre os quais os acidentes dolosos provocados pelas

empresas por negligência, imperícia ou imprudência, e os casos de trabalho escravo,

em que o patrão, por meio do cárcere privado, utiliza-se da mão de obra escrava.

Hoje, quando acontece um crime como esses, a competência de julgá-los na esfera

penal não é da Justiça do Trabalho, e sim da Justiça comum ou da federal. Estamos

num movimento de transferir essa competência para a Justiça do Trabalho, pois hoje

ela é uma ilha de excelência e de celeridade da Justiça brasileira. Não estou

querendo dizer que a Justiça comum ou a federal são lentas, morosas por culpa dos

Juízes ou dos servidores, mas sim que há uma demanda, um acúmulo muito grande

de processos. A Justiça do Trabalho é uma grande referência hoje. O TRT de Minas

Gerais da 3ª Região julga processos em prazos inferiores a 90 dias, e a média de
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julgamento na primeira instância nas Varas do Trabalho de toda Minas Gerais está

num nível de resolutividade e celeridade muito acima da média da Justiça comum.

Entendemos que, ao se transferir essa competência para a Justiça do Trabalho,

haveria uma forma mais eficiente de praticar a tão sonhada justiça contra aqueles que

cometem crime contra trabalhadores e a organização do trabalho.

Podemos citar um exemplo bem atual e marcante, Sr. Presidente: hoje há uma

grande pendência em relação à Cemig, empresa estatal mineira que há cinco anos

vem sendo denunciada pelo Ministério Público porque está utilizando mão de obra

terceirizada em atividades essenciais desenvolvidas por eletricistas e leituristas não

habilitados. Do ponto de vista da responsabilidade contratual, o Ministério Público

entrou com ação na Justiça do Trabalho e conseguiu uma liminar, no mérito,

determinando que a Cemig acabe com a terceirização, imediatamente, e substitua a

mão de obra terceirizada pela mão de obra concursada. Por ordem judicial, foi

determinada a realização de concurso na Cemig, a qual recorreu e conseguiu a

suspensão dessa decisão. A empresa insiste em não fazer concurso público. Está

havendo precarização do trabalho, pois pessoas não habilitadas e empreiteiras estão

fazendo esse tipo de serviço.

Os indicadores atuais são muito preocupantes. A Cemig é uma empresa que já teve

17 mil trabalhadores para 3 milhões de consumidores. Hoje ela tem 7 mil

trabalhadores para 10 milhões de consumidores. A demanda está aumentando, mas

os cargos efetivos estão sendo diminuídos e substituídos por mão de obra

terceirizada. Pasme, Sr. Presidente: antes da terceirização, a média de acidentes de

trabalho era uma morte a cada 180 dias; após a terceirização, ocorre uma morte a

cada 45 dias. Em função dessa terceirização irresponsável, inconsequente e

criminosa, estamos perdendo vidas. Uma vez comprovado que houve má-fé por parte

da Cemig, seus Diretores ou a própria pessoa jurídica poderão responder

criminalmente. Se ficar comprovado que um trabalhador que subiu no poste não

estava devidamente treinado, capacitado para executar função técnica, o responsável

por essa negligência poderá responder penalmente, mas na Justiça comum, onde o

processo pode ficar anos e anos parado. Nunca vimos um patrão ser condenado por

crime como esse.
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Sendo vitoriosa a tese de transferir a competência para a Justiça do Trabalho,

teremos, sentado no banco dos réus, o patrão irresponsável, o patrão criminoso, o

patrão que pratica o trabalho escravo, o patrão que comete crimes ambientais, o

patrão que polui o meio ambiente e provoca mortes, o patrão que não respeita a

legislação trabalhista e a liberdade sindical. Seria uma grande inovação do ponto de

vista da celeridade e da modernização das relações de trabalho no Brasil.

Então, parabenizo a frente em defesa da competência penal. Estão hoje envolvidos

nessa luta Juízes, Promotores, advogados, a Associação Brasileira dos Advogados

Trabalhistas, as centrais sindicais, juristas de escol, como o Desembargador Antônio

Álvares da Silva e o Juiz José Eduardo de Resende Chaves Júnior, com o objetivo de

fazer um grande movimento nacional para que possamos convencer o Congresso

Nacional a aprovar uma emenda constitucional transferindo a competência penal para

a Justiça do Trabalho. Dessa forma, modernizaremos as relações de trabalho, a

relação entre capital e trabalho aqui no nosso país. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

pessoas que nos acompanham aqui na Casa do povo mineiro ou que nos veem pela

TV Assembleia, tenho alguns assuntos de que tratar, mas, inicialmente, vou-me ater à

nossa Cemig. O Deputado Carlin Moura acaba de fazer um pronunciamento sobre a

matéria, e a Cemig tem sido objeto de alguns debates que tenho acompanhado com

atenção. Faço isso porque se trata de uma empresa que presta um serviço

extremamente importante, essencial, que todos desejamos seja fornecido a todos,

seja universal, pois a energia elétrica é um bem de consumo essencial para uma vida

digna, o qual precisa estar disponível para gerar o crescimento de Minas Gerais,

riqueza, emprego e uma melhor qualidade de vida. Queremos que esse bem tenha o

menor custo possível, pois, principalmente para as populações carentes,

relativamente a bens de consumo essenciais como a energia, a água e o alimento,

devemos sempre ter um cuidado especial para que tenham o menor custo e uma boa

acessibilidade. Quanto a isso há consenso absoluto.

O que, às vezes, nos deixa intrigados é uma insistência que temos percebido em
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atacar a Cemig. Primeiramente, essa empresa é um patrimônio de todos nós,

mineiros, é pública e tem uma história extremamente merecedora do orgulho de todos

nós. Ela se destaca hoje como uma das maiores e melhores empresas de geração e

distribuição de energia elétrica no mundo. Todos devemos trabalhar para que

melhore cada dia mais. Com relação ao que estiver errado, temos de buscar a

correção. Isso é absolutamente claro. No entanto, é preciso certo cuidado com os

posicionamentos. Há pouco, ouvi expressões como “é um crime”, “é isso e aquilo”.

Depois, são feitas as seguintes afirmações: “Se for crime, prenderão, farão isso e

aquilo”. É claro que, sendo crime, as pessoas serão presas. Mas o que vejo são

acusações antecipadas de que a Cemig é criminosa, responsável por mortes. Isso é

repetido com frequência. É preciso termos cuidado para avaliar a situação antes de

dizer que a Cemig é esse monstro que estão tentando pintar.

Primeiramente, são legítimas as mobilizações sindicais e sempre as respeitei. O

duro é quando temos sindicato virando aparelho partidário e, como tal, agredindo um

governo, uma empresa de todos os mineiros, insistindo em determinadas afirmativas

sem se preocupar em provar sua viracidade. Não estou me referindo a essa fala de

agora, mas, sim, ao conjunto de várias afirmações que temos ouvido.

Incomoda-me isso porque, a meu ver, não cabe nunca ao homem público a

omissão. Essa atitude nunca caberá a mim. Se vir que algo está errado, brigarei para

mudar; mas, se vejo que há exagero, não tenho o direito de ficar calado, pois trata-se

do patrimônio de todos os mineiros. Preciso me manifestar.

Ontem houve uma audiência nesta Casa de que participei e em que se discutiu

essencialmente o preço da energia elétrica. Algumas palavras de ordem foram

proferidas veementemente. Aliás, algumas pessoas que usaram a palavra mais

pareciam estar ali para fazer programa de auditório, utilizando palavras de ordem já

bem marcadas e ensaiadas, com o objetivo de agredir e responsabilizar a Cemig pela

energia mais cara do mundo. Quero também que tudo fique bem claro para todos,

pois nunca mudei minha posição a respeito disso: defendo - e todos que têm o

mínimo de bom-senso fazem o mesmo - a necessidade de descobrirmos meios para

baixar o preço da energia elétrica e quero discutir isso com seriedade e

responsabilidade. Quando estávamos discutindo, tentávamos tornar clara, analítica,
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detalhada a composição do preço pago pelo cidadão, ou seja, queremos saber por

que o cidadão paga um preço alto pela energia elétrica e de quem é a

responsabilidade por isso. De onde veio a decisão para esse preço ser cobrado do

cidadão? Aí vieram as palavras de ordem, sempre atacando a Cemig e o governo de

Minas, os culpados. Passamos a analisar o assunto e devemos debatê-lo a fim de

encontrar a solução do problema. A acusação é que o governo de Minas cobra muito

imposto, e, de fato, há muito imposto na conta de luz, imposto esse que é discutido

em âmbito nacional, no Confaz. Os dados estão na internet, não foram enviados

apenas pelo dirigente da Cemig. Eles estão no “site” da Associação dos

Consumidores de Energia Elétrica do País e são da Aneel, cujos membros são

nomeados pelo Presidente Lula. A mesma Aneel sabe claramente qual é o preço da

energia, aliás é ela quem determina quanto deve ser cobrado. Por que ela diz quanto

cobrar? O imposto é alto. O imposto do Estado é alto. Precisamos diminuí-lo. Foi lá

um Deputado Federal, e pensei que ele traria a informação verdadeira, cristalina, a

respeito do imposto que o governo federal cobra, mas apenas disse que achava que

era algo em torno de 10%.

Sabe o que acontece? A falta da verdade faz com que esse assunto se arraste. E

isso me faz pensar que estão usando o cidadão, e o mais pobre, o que dói mais. Para

mim, tão nojenta quanto a corrupção é a mentira. Desejo aqui trabalhar com a

verdade e quero crer que todos os que ocupam um lugar nesta Casa desejam o

mesmo. Por isso, quero trazer algumas informações hoje para esclarecermos o que é

verdade e o que é mentira.

O governo federal, segundo dados da internet, cobra 31,7% de imposto em cada

conta de luz que chega às residências, desde a mais humilde. Ao aumentar o poder

aquisitivo, há uma situação curiosa e perversa: o imposto federal cai para 21,2%. O

pequenininho - o que consome 10, 20, 30 até 90 quilowatts - paga 31,7%. O governo

estadual também cobra imposto - e precisamos discutir isso, para ver a possibilidade

de baixar -, mas o mais pobre - esse que toda hora está sendo usado para as

acusações contra a Cemig, como se ela lhe tirasse a comida da mesa -, o que

consome até 90kw é 100% isento de ICMS, ou seja, não paga imposto estadual.

Paga, porém, o federal. Esse é um dos problemas que precisa ficar claro.
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Outro problema: a Cemig cobra, mas não decide o preço do custo da geração da

energia elétrica. E o custo da geração da energia elétrica que é gerado onde? Ou lá

na hidrelétrica ou na termoelétrica ou até na central atômica, de Angra dos Reis: na

energia atômica, que infelizmente também existe no Brasil. O certo é que essa

energia tem o seu valor definido pelo governo federal e pela Aneel em leilões e

regimes totalmente regulamentados pela Aneel e pelo governo federal. Sabem de

uma coisa: nem em relação à energia que a Cemig produz - porque ela também tem

hidrelétrica - ela tem o direito de colocar preço. Não é ela que põe o preço, Deputado

João Leite, pois ele é regulado também nesses leilões pela Aneel.

Portanto, quando vamos discutir o preço que o cidadão paga, e temos de discutir e

trabalhar para diminuir a energia elétrica, é preciso parar com essa posição

absolutamente sem nenhum sentido. Não vou dizer nem usar nenhum adjetivo

agressivo. Quem está me ouvindo deve refletir sobre quais são as intenções de quem

quer discutir um assunto desse e está o tempo todo acusando a Cemig e o governo

do Estado. E sabendo do que estou falando, porque está cansado de saber, mas

passa para você algo que não corresponde aos fatos, como se a Cemig tivesse

decidido cobrar tanto. A culpa é dela, o lucro é todo dela, e é do governo do Estado.

E, provavelmente, se vier até aqui, daqui a pouco, vai dizer: não, não é bem assim.

Vou agora abordar um outro assunto, que não é menos grave, e sim mais grave

ainda. Também acusa uma empresa, que é de todos os mineiros, de

superfaturamento, de licitação criminosa, e usa todos os adjetivos. Então me

preocupou mais ainda. Se estiver errado, é meu dever falar, não tenho o direito de

ficar calado, mas de ajudar a investigar. Só que não apresenta com clareza, pior,

apresentou com clareza, fui verificar, mas não encontrei fundamento. Portanto quero

deixar aqui, de forma pontual, ao colega Deputado Weliton Prado que o nobre

Deputado tem feito, de forma insistente, a acusação de um superfaturamento numa

licitação para locação de veículos, dizendo que esses veículos, cuja licitação está em

andamento, custariam R$60.000.000,00. Li declarações do Deputado nesse sentido,

e também ouvi aqui. Então quero deixar - não diria nem só um pedido - quase que

uma exigência desta Casa, um desafio mesmo: o Deputado Weliton Prado precisa

demonstrar-nos, comprovar, que custa R$60.000.000,00 a compra desses veículos
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da forma que a Cemig está pretendendo arrendar, Deputado João Leite, porque aí

não só ele ficará contra a licitação, mas - creio - a Casa inteira, todo o mundo. Temos

de trabalhar com a verdade, e acredito que o Deputado Weliton Prado trabalha com a

verdade, só que ele tem de nos informar com clareza. Quero deixar isso aqui

registrado. Ele vem aqui e fala: ”A Cemig está querendo licitar por mais de

R$100.000.000,00 algo que, se ela comprar, ficará em R$60.000.000,00”. Ora, não

precisa falar mais nada, isso é roubo, isso é crime. Quanto aos adjetivos que ele

usou, fica muito fácil qualquer cidadão dizer: olha, descobriu-se a América, descobriu-

se o ovo de Colombo aqui, realmente. Fui verificar e vi, aliás, em dados publicados

pela própria Cemig, detalhes do que ela pretende licitar: uma frota de mais de mil

veículos. E essa frota, de mais de mil veículos, é composta de 685 caminhonetes e

366 caminhões. Para mim é preciso esclarecer o seguinte: qual é o preço desses

veículos que totalizam R$60.000.000,00. Isso foi afirmado mais de uma vez. Alguém

pode dizer: não, ele equivocou, errou um zero. Não! Já vi que, primeiro, a informação

sobre o valor dado pelo Deputado, para embasar sua acusação veemente de

superfaturamento, de ilegalidade, não é uma informação que me dê base para dar

sequência à minha análise. Não vou ficar omisso, quero insistir: Deputado Weliton

Prado, indique por que o senhor falou que o custo da commpra é R$60.000.000,00. E

onde se compra, quem vende por esse valor? Que veículo é esse? Segundo, não se

coloca com clareza uma série de itens, cerca de 10, que fazem parte do processo

licitatório. Em cada caminhão, terá de ser colocada caçamba, aquele sistema de

elevar, de guindaste, de guinchos, as estruturas próprias. Todos que vêem um

caminhão ou uma caminhonete da Cemig sabem sobre o que estou falando. Não se

trata de um veículo comum, igual aos outros que circulam na rua, mas de um veículo

adaptado. É um veículo que, além do custo de fábrica, tem um custo de adaptação,

que está incluído, assim como todos os seguros. E não é somente isso. Há um fator

importante incluído aqui: os veículos devem ter assistência ininterrupta, durante 24

horas, o ano inteiro, com substituição, se necessário em poucas horas, e com a

renovação da frota de maneira que se utilizem sempre veículos seminovos ou em

condições de funcionamento. E por que isso? É por algum luxo? Não. Imaginem

quando há queda de energia elétrica nas casas ou nas empresas, o que o cidadão
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quer é que o problema seja resolvido em alguns minutos, ou quando muito, em

algumas horas. Então, imaginem o caso do veículo que não recebe manutenção

adequada. E manutenção custa dinheiro. Então, há toda essa estrutura, que não foi

abordada no edital. E aí falam: “Olha, na Cemig é uma roubalheira só”. Esperem aí,

vamos respeitar o patrimônio do povo mineiro; se houver algo errado, vamos apontar

as falhas, apresentando, porém, dados verdadeiros.

O Deputado Gil Pereira (em aparte)* - Somente quero complementar as palavras de

V. Exa. dizendo que, nessa concorrência, conforme fiquei sabendo, participaram 10

das maiores empresas do nosso país. Então, como essa concorrência pode ser

dirigida se há 10 empresas das maiores do País concorrendo, além do patrimônio da

Cemig, como o senhor disse? A Cemig hoje é uma referência internacional. Tanto é

que há três semanas ganhou um prêmio na Espanha, na Bolsa de Nova Iorque.

Então, o Governador tem mostrado ao Brasil que tem uma empresa da melhor

qualidade, a Cemig. E avalizamos tudo o que V. Exa. falou.

O Deputado Domingos Sávio* - E concluindo, Sr. Presidente, tudo que queremos é

absoluta transparência. Se houver algo errado, vamos corrigir, mas não há como

fazê-lo, dando informações erradas. Como corrigirei algo errado se der uma

informação que não corresponde à realidade? Por isso estou fazendo esse apelo e

apresentando esse desafio: se com R$60.000.000,00 compra-se a frota que se está

tentando arrendar, diga-nos qual a concessionária que venderá esses veículos por

esse valor e de quanto será o custo para equipá-los, mantê-los, bem como para

gerenciar essa frota.

O Deputado Gil Pereira (em aparte)* - Somente mais uma informação: Furnas, que

é do governo de Minas, utiliza esse mesmo método.

O Deputado Domingos Sávio* - É curioso: o Deputado que questiona a Cemig não

questiona Furnas.

Concluindo, penso que tudo o que estiver errado deverá ser corrigido. Aliás, vamos

trabalhar para baixar o preço da conta de luz, e não para enganar o cidadão com um

discurso que tenha um propósito nitidamente político-eleitoreiro. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Com a palavra, o Deputado Padre João.
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O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoas que nos

acompanham das galerias e pela TV Assembleia, na verdade, gostaria de abordar

outro assunto, e por isso vou ter de me desdobrar para conseguir fazê-lo.

Em primeiro lugar, gostaria de falar a respeito da excelente audiência pública

realizada ontem. Na oportunidade, contamos com a participação popular, ou seja,

com a participação de pessoas pobres, sim, mas que têm convicção de seus direitos

e vieram a esta Casa fazer valer sua conquista, que é a tarifa social. Trata-se de uma

conquista do povo brasileiro, sobretudo dos mais pobres, que são pessoas

inteligentes e capazes. Jamais poderei subestimar a sabedoria daqueles pobres que

usaram ontem os microfones, até porque eles já obtiveram conquistas nos

reassentamentos das usinas hidrelétricas. Marta, mulher, negra, pobre, mas que fez

valer seu direito, sendo reassentada pela usina hidrelétrica de Fumaça, Município de

Diogo de Vasconcelos e de Mariana. Então, perdeu tudo, menos a organização e a

mobilização. Hoje, está reassentada e agora briga pela reativação econômica. Fez

valer seu direito, conseguiu as redes e vai criar peixes, pois precisa sobreviver. Ela já

está cadastrada e desfruta da conquista que é a tarifa social.

No entanto, de cada 1.000, se encontrarmos um que esteja desfrutando dessa

conquista, ou seja, da tarifa social, será muito. Então, em primeiro lugar, a Cemig não

está aceitando a autodeclaração, situação essa que tantos outros Estados estão

aceitando. Aqui, não! Ela pôs no “site” um cadastro que vincula, ou seja, é preciso

colocar lá o número do cadastro do Bolsa-Família. No caso, a Aneel não exige isso.

Quantos pobres infelizmente enfrentam a politicagem local! Embora o Bolsa-Família

seja um programa do governo federal, que tem à frente o grande companheiro Patrus

Ananias, que é um homem ético e competente, quem faz o cadastro é a Prefeitura!

Às vezes, a politicagem local exclui muitos pobres desse grande benefício, que é o

Bolsa-Família. Estão exigindo o número do cadastro do Bolsa-Família. Diante disso,

às vezes a pessoa é penalizada porque não tem o cadastro. Ademais, será

penalizada pela segunda vez porque, não dispondo desse número, não poderá

desfrutar da tarifa social. Portanto penaliza-se o cidadão duas vezes.

A audiência obteve grande sucesso, houve desdobramentos importantes. Os

representantes da Cemig participaram muito bem. Reconheço a compreensão dos
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que aqui vieram representar a Cemig e que saíram dispostos a resolver os

problemas. A audiência conseguiu atingir seus objetivos.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte)* - Está certo. Deputado Padre João,

primeiro quero dizer que concordo com V. Exa. A audiência foi extremamente

importante. Precisamos trabalhar unidos para reduzir o preço da conta de luz e para

que aquele que tem direito à tarifa social possa acessá-lo da maneira mais

simplificada e objetiva possível. A tarifa social foi criada pelo Presidente Fernando

Henrique Cardoso, em 2002. Agora, a Aneel baixou uma portaria que dificulta esse

acesso ou pelo menos estabelece algumas exigências. A Cemig deixou claro que

está pronta para fazer tudo o que a Aneel autorizar com o intuito de facilitar as coisas.

Propus um requerimento para irmos juntos à Aneel, em Brasília, visto que ela é quem

regula essa matéria. Se a Aneel não quiser nos atender, o Presidente Lula deverá

intervir nessa questão. A Aneel está ligada ao Presidente Lula, ao governo federal. A

Cemig está fazendo o que a Aneel exigiu - e não só a Cemig está agindo assim, mas

também todas as empresas.

Concluindo, estou com V. Exa., Padre João. Vamos trabalhar para reduzir o preço

da energia elétrica. É preciso baixar os impostos federais e os estaduais. Vamos

trabalhar para que a tarifa social criada pelo Presidente Fernando Henrique torne-se

acessível às pessoas que dela precisam, e não fique apenas na teoria. Muito

obrigado.

O Deputado Padre João* - Obrigado. É isso mesmo. Há três cláusulas que não são

exigências da Aneel e foram apostas pela Cemig. Agora, Deputado, como V. Exa.

sugeriu, vamos fazer as audiências. Queremos fazê-las; ainda que seja de 15 em 15

dias, faremos as audiências.

O Promotor Baêta foi quem disse que a energia da Cemig é uma das mais caras do

mundo. Aliás, só perde para a do Japão, que não possui os recursos naturais que

temos aqui, em Minas Gerais. Vamos fazer uma comparação com São Paulo. O

ICMS é um imposto do Estado. Aqui cobram-se 25% somente de ICMS, enquanto em

São Paulo cobram-se apenas 12%. O mesmo acontece com o álcool. Desse modo,

os impostos chegam a quase 43%. Portanto, não se pode dizer que se trata só de

impostos do governo federal. Fiz as contas e verifiquei que estes chegam a 12%.
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Conforme se falou na audiência, esse assunto ainda é uma caixa-preta. Então,

vamos abri-la para que haja transparência e para que possamos resolver a situação

do pobre. O que está claro para nós é que a energia elétrica é um serviço essencial e

que é uma vergonha para Minas Gerais ter mais de 100 mil famílias sem esse

serviço, o que representa algo em torno de meio milhão de pessoas. Além disso,

trata-se de um serviço caro, que tem de ser acessível a todos. Eu mesmo, que tenho

condições de pagar por esse serviço, não quero acionar o interruptor, acender uma

lâmpada e pensar que nela existe vida ceifada.

É muito grave o que o Deputado Carlin Moura denunciou aqui. Hoje, a média de

mortes nas empresas terceirizadas da Cemig é de uma morte a cada 45 dias. Isso é

muito grave. Infelizmente, quem tem acesso à energia elétrica sabe que o serviço

chega, porém custando vidas, o que é muito grave. Vamos continuar esse debate, até

porque é nosso dever disponibilizar esse serviço em qualidade e sem interrupção,

sempre.

Pela primeira vez, vou usar esta tribuna para reconhecer um gesto do governo de

Belo Horizonte, apesar de a minha posição ter sido contrária a essa fusão, ao

governo híbrido deste Município.

No meu mandato, que começou no início de 2003, venho acompanhando a

empresa de incineração de lixo hospitalar e industrial, a Serquip, desde que ela foi

instalada no Bairro Camargos, em Belo Horizonte. Trata-se de uma empresa que vem

cometendo crimes ambientais, com emissão de gases tóxicos gerados pela queima

do lixo. Comete-se um desrespeito contra o direito à saúde e a qualidade de vida dos

moradores do Bairro Camargos e dos bairros do seu entorno. São pessoas que estão

morrendo, além de haver uma série de outros transtornos. Aliás, a recomendação

médica para os doentes é para que mudem de bairro, a fim de preservarem a sua

saúde e até mesmo para não morrerem. Essa foi a recomendação dos médicos que

estavam atendendo os moradores. Ouvi depoimentos de chorar, preferidos por

algumas senhoras que disseram que já têm o pulmão todo comprometido. São

pessoas que nunca fumaram e que estão com um pulmão pior que o de um fumante

de mais de 70 anos.

Houve uma série de gestões quanto ao problema que essa empresa vem causando
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no bairro, e, inicialmente, a sua licença de operação foi renovada, porém com

algumas condições. Além disso, foi dado um prazo para ela se retirar do bairro e se

instalar em outra área. Ela tentou ir para o Barreiro, mas não conseguiu, sob o

protesto da comunidade do bairro, o que é muito natural, porque uma empresa como

essa é inadmissível em regiões residenciais, visto que a lei proíbe a sua instalação

em áreas urbanas.

Pela primeira vez, quero louvar a postura do governo municipal, do Sr. Márcio

Lacerda, e do Secretário de Meio Ambiente, Ronaldo Vasconcelos, que também

preside o Comam. Deputado Wander Borges, também tenho de parabenizar a

comunidade pela mobilização, pela participação e pela união e organização. Em

primeiro lugar, a conquista é da comunidade, mas a sensibilidade foi do Secretário e

ex-Vice-Prefeito Ronaldo Vasconcelos e dos demais Conselheiros que, por

unanimidade, votaram contra a licença de operação da Serquip, garantindo qualidade

de vida para todo o povo do Bairro Camargos e entorno.

Essa empresa precisa procurar um lugar em que não traga transtorno a moradores.

Foram feitas várias reuniões, das quais o departamento jurídico do governo

participou. É uma conquista da comunidade.

Parabéns, Ronaldo Vasconcellos, meu quase conterrâneo, pois sou de Urucânia, e

ele é natural de Ponte Nova. Quero cumprimentá-lo estendendo esse cumprimento a

todos os Conselheiros. Reconhecemos que o momento é de crise. Ah, então fechará?

Mas a vida está em primeiro lugar, a qualidade de vida de um povo está em primeiro

lugar. Parabéns pela sensibilidade em acolher a manifestação da comunidade e em

agir não contra a empresa ou contra sua equipe, mas a favor da vida de todos os

moradores.

O Deputado Wander Borges (em aparte)* - Quero comungar com a fala do nobre

Deputado Padre João e dizer que realmente o Prefeito Márcio Lacerda tem envidado

máximos esforços para atender os anseios da comunidade, quando legítimos. Há de

se ressaltar que o governante hoje deve estar atento ao conjunto da sociedade,

sobretudo aos seus reclamos. Nesse caso específico, a decisão firme do Secretário,

dos Conselheiros e sobretudo do conjunto da sociedade, com a aquiescência do

Prefeito Márcio Lacerda, fornece-nos uma visão do que está sendo e do que será o
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governo de Márcio à frente da Prefeitura de Belo Horizonte.

Um fato interessante, Deputado Padre João, é que o Prefeito tem trabalhado até em

sábado e domingo. Houve sábado em que o Prefeito estava despachando na

Prefeitura de Belo Horizonte. Trata-se de um fato inédito o Prefeito de uma grande

capital estar realmente trabalhando nos finais de semana. Isso é que faz o homem

público que queremos: servir à sociedade com competência, com compromisso, com

determinação, com eficiência, com eficácia, mas sobretudo entendendo que a voz do

povo é a voz da sabedoria, é a voz de Deus.

Parabéns pelo pronunciamento. Quero fazer coro com o encaminhamento da

Prefeitura de Belo Horizonte. Muito obrigado, Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Agradeço à Mesa - o tempo já está se encerrando - a

possibilidade de trazer esses fatos à tribuna. Tenho a obrigação, enquanto agente

político, de reconhecer essa ação. Oxalá possa voltar a esta tribuna para reconhecer

ações como as da Cemig, como as da Copasa. Infelizmente, as minhas vindas à

tribuna para tratar da Cemig e da Copasa têm sido mais para lamentar e denunciar.

Existem coisas muito mais graves, mas não temos força, condição de provar, embora

saibamos que existem, sobretudo na Cemig. Não quero aqui ser irresponsável, mas

quem sabe um dia esses fatos venham à tona. Provocaremos para que venham à

tona e para que haja transparência. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Com a palavra, o Deputado

Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Quero saudar a todas e a todos. Vi os Deputados da

base do governo fazendo pronunciamentos. Fico observando e pensando: será que

eles estão falando do mesmo Estado? Porque, pela fala dos Deputados aqui, está

tudo às mil maravilhas no Estado. A conta de energia elétrica da Cemig é baratinha,

ninguém tem dificuldades para pagar, não há problema nenhum. A conta de água da

Copasa está às mil maravilhas. A Copasa faz tratamento de esgoto em todo o

Estado. Pela fala do Deputado, os servidores administrativos da Polícia Civil estão

recebendo ótimos salários, na verdade recebem menos de um salário mínimo. Pela

fala do Deputado, os servidores da área de segurança pública não têm problemas,
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pois Minas Gerais está pagando o auxílio-periculosidade determinado na Constituição

do Estado a policiais civis e militares, Agentes Penitenciários e Bombeiros. Por sua

fala, parece não haver problema algum. As Prefeituras, por exemplo, não estão com

dificuldades financeiras, e o governo está repassando neste ano o mesmo valor de

ICMS repassado no ano passado; o governo do Estado está fazendo a mesma coisa

que o governo federal. Será que está mesmo?

Percorro todos os cantos de Minas Gerais e o que escuto são muitas e muitas

cobranças. A população está realmente revoltada. É no Estado de Minas Gerais que

os servidores das áreas da segurança pública, da educação e da saúde recebem os

menores salários. Não se paga aqui auxílio-periculosidade aos policiais. Quanto ao

ICMS, infelizmente, é mal distribuído em Minas Gerais: 75%, o bolo quase inteiro, fica

para um ente só, o Estado, e reserva-se uma migalha para ser distribuída entre 853

Municípios. O IPVA de Minas Gerais é um dos mais caros do Brasil. Além disso, aqui

se cobra IPVA de veículos com mais de 10 anos de uso, o que não acontece em

Goiás, em São Paulo e em outros Estados. O ICMS do álcool combustível em Minas

Gerais é de 25%; em Goiás, é de 15%; em São Paulo, de 12%, ou seja, a metade do

valor pago em nosso Estado. Em relação à energia, segundo dados anteriores à

revisão tarifária, a conta de energia em Minas Gerais é 43% mais cara do que no Rio

de Janeiro; 48%, quase o dobro, mais cara do que no Rio Grande do Sul; 61% mais

cara do que no Pará; 72% mais cara do que em Brasília; e é o dobro do valor pago no

Amapá. Isso sem contar com o ICMS da conta de luz, que em Minas Gerais é de

42%, o mais caro do Brasil e um dos mais caros do mundo - a tributação mais cara do

mundo refere-se ao ICMS cobrado pela Cemig.

Também quanto à Copasa há graves problemas. Felizmente, entramos com uma

representação no Ministério Público e mantém-se até hoje a liminar que conseguimos

na Justiça pela qual se impede o aumento no valor da água. Mas em muitas cidades

a Copasa joga todo o esgoto nos rios e lagos, poluindo o meio ambiente - não tenho

dúvida de que a empresa que mais polui o meio ambiente em nosso Estado é a

Copasa. Temos de falar isso sem medo. A Copasa é, sim, uma empresa poderosa,

que angaria lucros atrás de lucros e bate recordes atrás de recordes, mas o povo está

sacrificado e não aguenta mais. Estive ontem com Vereadores de Veredinha, que me
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disseram que a cidade não tem tratamento de água. Estive hoje com uma delegação

de Vereadores de Capinópolis, que me disseram que já têm um laudo sobre a água

da Copasa segundo o qual essa água está contaminada, é de péssima qualidade e

imprópria para consumo da população na cidade. E há várias outras denúncias.

Vamos pedir que se verifique, por exemplo, o grande índice de pessoas com câncer

em várias cidades do Estado, com suspeita de que isso tenha sido provocado pela

água. Como se pode dizer que a água da Copasa é a melhor do Brasil, a que tem a

melhor qualidade? Isso realmente não é verdade; há muitos e muitos problemas.

Em Itamarandiba, os Vereadores derrubaram o contrato com a Copasa. Será por

quê? Por que será que a população está tão revoltada e indignada, quando aqui os

Deputados falam que, ao contrário, está tudo às mil maravilhas? Que a Cemig, por

exemplo, cobra um valor realmente muito justo? Ora, o contrato está aqui, gente. Isso

é um escândalo. E nossa suspeita é, sim, de direcionamento de licitação. Com 716

itens, é praticamente impossível uma empresa apresentar todos esses documentos

se já não tiver uma informação anterior. É praticamente impossível. E

R$147.000.000,00 é muito dinheiro. Já confirmamos até por dados oficiais que a

Cemig poderia alugar esses veículos por R$60.000.000,00. Mas o que vai acontecer?

Quem vai pagar a conta? O consumidor. Será feito o aluguel dos veículos; depois, a

Cemig vai jogar esse valor na planilha de custo e, no ano que vem, vai pedir à Aneel

o aumento do valor da conta de energia, falando que foram gastos R$147.000.000,00

com o aluguel de veículos. Agora, está aqui, tem que colocar na planilha para todo

cidadão de Minas pagar esse escândalo do aluguel de veículos de

R$147.000.000,00. O consumidor acaba pagando o pato. Está sendo criada uma

agência com o único objetivo de aumentar o valor da conta de água em Minas Gerais.

Uma agência homologatória e tarifária, com objetivo de aumentar mais e mais o valor

da água da Copasa, que é muito cara. Sempre falo que a água e a luz são o arroz e o

feijão do povo brasileiro, são bens essenciais à vida e não podem ser tratados, de

maneira alguma, como mera mercadoria. Vamos continuar fazendo nosso papel de

defender o povo. Não temos medo de cara feia. Vamos para a luta, vamos para cima.

* - Sem revisão do orador.

Registro de Presença
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O Sr. Presidente - A Presidência registra e agradece a presença, nas galerias, de

Vereadores do Município de Juruaia.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 4.096 a 4.099/2009,

da Comissão de Direitos Humanos, e 4.100 e 4.101/2009, 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 14ª Reunião

Ordinária, em 23/6/2009, do Projeto de Lei nº 3.333/2009, do Deputado Ruy Muniz, e

do Requerimento nº 4.018/2009, do Deputado Braulio Braz; de Transporte -

aprovação, na 11ª Reunião Ordinária, em 23/6/2009, do Projeto de Lei nº 3.264/2009,

do Deputado Alberto Pinto Coelho, e dos Requerimentos nºs 3.810 e 3.811/2009, do

Deputado Ruy Muniz, 3.830/2009, da Comissão de Participação Popular, 3.879 e

3.926/2009, da Comissão de Direitos Humanos, 3.931/2009, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, 3.960 a 3.962/2009, do Deputado Weliton Prado, 3.997/2009, do

Deputado Leonardo Moreira, 4.001 e 4.002/2009, da Deputada Rosângela Reis, e

4.008/2009, do Deputado Ademir Lucas; de Educação - aprovação, na 14ª Reunião

Ordinária, em 24/6/2009, dos Requerimentos nºs 3.999/2009, do Deputado Weliton

Prado, 4.004/2009, do Deputado Tenente Lúcio, e 4.005, 4.006 e 4.017/2009, do

Deputado Weliton Prado; e de Saúde - aprovação, na 12ª Reunião Ordinária, em

24/6/2009, do Projeto de Lei nº 3.009/2009, do Deputado Délio Malheiros, e dos

Requerimentos nºs 4.007/2009, do Deputado Weliton Prado, e 4.010 e 4.011/2009,
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da Comissão de Direitos Humanos (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Ademir Lucas solicitando a retirada

de tramitação do Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº 2.134/2008. A Presidência

defere o requerimento, de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento

Interno. Arquive-se o substitutivo.

Discussão e Votação de Pareceres

O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 1.297/2007, do

Deputado Leonardo Moreira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Sabinópolis o imóvel que especifica. Em discussão, o parecer. Não há oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As Deputadas e os

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

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Parecer de Redação Final do Projeto de

Lei nº 2.243/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo

a doar ao Município de Itajubá o imóvel que especifica. Em discussão, o parecer. Não

há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As Deputadas

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

Aprovado.

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Parecer de Redação Final do

Projeto de Lei nº 3.008/2009, do Governador do Estado, que autoriza o Poder

Executivo a doar à Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Aventureiro o imóvel que

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

discussão. Em votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.057/2009, do Governador do

Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Martinho Campos o

imóvel que especifica. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-

se a discussão. Em votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Minas e Energia solicitando seja
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encaminhado à Diretoria da Empresa Energisa, fornecedora de energia à população

de Manhumirim, pedido de informações sobre o precário atendimento ao consumidor

daquele Município. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

O Sr. Presidente (Deputado Ademir Lucas) - Requerimento do Deputado Domingos

Sávio solicitando seja atribuído regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei nº

3.384/2009.

Questões de Ordem

O Deputado Weliton Prado - Vou solicitar o encerramento de plano da reunião.

Somente quero saber qual a ementa, qual é o objetivo e qual é o projeto. Não vamos

votar um requerimento sem saber qual é o projeto. É apenas isso.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, solicito que V. Exa. leia a ementa,

pois é de interesse de todos os mineiros. Faço questão que V. Exa. leia.

O Sr. Presidente - (- Lê a ementa do Projeto de Lei nº 3.384/2009, que foi publicada

na edição do dia 29/5/2009.)

Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Almir Paraca solicitando a palavra pelo art.

70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado

Carlin Moura. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15

minutos. Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, ilustre Deputado Dalmo Ribeiro Silva, é

importante o debate suscitado na tribuna pelo ilustre Deputado Domingos Sávio, do

PSDB, Líder da Maioria desta Casa. É fundamental que façamos o debate da Cemig

de forma franca e transparente, contribuindo para um debate da sociedade mineira.

Devo esclarecer que a concepção da Bancada do PT e do PCdoB é absolutamente

transparente no que diz respeito à defesa da Cemig, empresa pública do povo

mineiro. A nossa bancada nunca, em momento algum da história deste Parlamento,

tomou alguma atitude para enfraquecer a empresa estatal Cemig. Muito pelo

contrário, todas as nossas atitudes e posicionamentos são para fortalecer a empresa

pública com transparência e função social.
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Diga-se de passagem, ilustre Deputado Domingos Sávio, que, no governo do

PSDB, do então Governador Eduardo Azeredo, foi feito aquele vergonhoso acordo de

sócios minoritários que, na prática, privatizava a Cemig, um acordo de acionistas

minoritários que transferia o poder de decisão e de comando da empresa aos sócios

majoritários. Foi necessária a atitude honrosa e corajosa do Governador Itamar

Franco, que recorreu à Justiça. Foi o primeiro caso em que um Governador do Estado

teve a coragem e a consciência cívica de ir a um tribunal para declarar a nulidade de

um acordo de acionistas. Diga-se de passagem, a honrosa atitude do Governador

Itamar Franco hoje serve, Deputado Domingos Sávio, até de “case” para estudos nas

universidades mundo afora. E toda a militância de esquerda e os parlamentares do

PT e do PCdoB foram firmes em retomar para o povo mineiro esse importante

patrimônio que é a Cemig. À época, às vezes até de forma desonrosa e

desrespeitosa, tentavam dizer que o Governador Itamar Franco era meio maluquinho.

Hoje, algumas pessoas do governo atual parecem não respeitar o passado do

Governador Itamar Franco, que respeitamos profundamente.

A empresa Cemig é um patrimônio do povo mineiro, o questionamento é a sua

forma de gerência. Como essa empresa está sendo gerida? Qual é a função social

que ela exerce hoje? Deputado Domingos Sávio, a essência do projeto do governo é

fundamental aí. Tanto é verdade que, na época do Governador Itamar Franco, a

Cemig era presidida pelo Dr. Djalma Morais, e ainda é. Todavia, a visão da empresa

em função do governo muda completamente.

Trouxe um exemplo singelo de crime de responsabilidade penal. Não estou aqui

inventando números. Se formos ao Ministério do Trabalho para vermos os

indicadores ou a quantidade de acidentes de trabalho fatais com vítimas dessa

empresa, verificaremos que aumentou consideravelmente, coincidentemente num

momento em que se tem o maior índice de terceirização de mão de obra. Outro dia

um trabalhador dessa empresa me contou que ia sempre a uma borracharia onde

havia um borracheiro muito atencioso e competente, para fazer a troca do pneu de

um veículo da Cemig. Certo dia, quando lá esteve, percebeu que o borracheiro não

estava e indagou para onde havia ido. Responderam-lhe que havia largado a

borracharia porque agora era prestador de serviço da Cemig. Na verdade, estava
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subindo nos postes para prestar um serviço que é feito por funcionário de carreira da

Cemig. Não tenho nada contra o borracheiro, mas é preciso mostrar que a Cemig

está tendo a irresponsabilidade de substituir mão de obra altamente capacitada e

especializada por exploração de mão de obra - mão de obra barata e não qualificada,

o que acaba trazendo enormes prejuízos. Quando ocorre uma morte, é o caso de

investigar se a empresa agiu com negligência.

Quem está falando da terceirização, Deputado Domingos Sávio, não é este

Deputado. Basta entrar na internet, nas páginas do TRT e do TST, para vermos a

ação civil pública do Ministério Público do Trabalho, que fez e conseguiu uma liminar

de antecipação de tutela mostrando que a terceirização de mão de obra feita pela

Cemig nos últimos sete anos é ilegal, desrespeita a CLT, os princípios gerais do

direito e é prejudicial à empresa. Foi a Justiça do Trabalho que determinou que a

Cemig volte a abrir concurso público e substitua a mão de obra terceirizada pela

efetiva e concursada. Agora, essa empresa já devia ter feito essa substituição e o

concurso público. Por que não o faz? Porque quer agradar simplesmente o mercado

e aumentar o lucro da empresa a qualquer custo. Essa empresa é dos mineiros.

Todavia, infelizmente, o interesse principal que está sendo protegido por ela neste

momento, por concepção de governo, não é dos mineiros e das mineiras, mas sim,

dos acionistas das Bolsas de Valores - acionistas que nem sequer moram em Minas

Gerais e no Brasil e que geralmente investem na Bolsa de Valores de Nova Iorque.

Não é à toa que o nosso Governador foi até lá para fazer uma propaganda dessa

empresa na Bolsa de Valores de Nova Iorque. Não sou contra que a Cemig tenha

ações nessa Bolsa. Todavia, isso não pode ser o ponto fundamental, deixando de

lado a sua função social e a importância do nosso servidor público que tanto presta

serviço a ela.

Em nome da redução de custos, a Cemig está fechando escritórios pelo interior do

Estado para abri-los em Belo Horizonte. Deputado, Domingos Sávio, não sou eu

quem trouxe essa informação. Na verdade, ela está aí. Basta confirmá-la. Isso gera

desempregados e má qualidade do serviço. Por exemplo, sair de Valadares para

prestar um serviço na Capital causa desemprego e prestação de serviço de má

qualidade. Não sou eu quem está dizendo, pois esse é um fato público e notório.
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Fazemos esse tipo de consideração não só porque estamos atacando a empresa,

mas também por questionar a concepção do governo que hoje vigora na Cemig. Da

mesma forma, Deputado Domingos Sávio, questionamos a última campanha salarial.

Não seria essa um crime contra a organização sindical, contra a sua liberdade?

Então, o que seria? A Cemig, para aprovar um acordo coletivo de seu interesse, não

quis ouvir o Sindieletro, sindicato legitimamente representante dos trabalhadores da

empresa. Ela os chamou para a mesa de negociação, inventou um monte de

sindicatos de cartório e convidou-os a participar de uma assembleia pública. A Cemig

tentou impedir a entrada do Sindieletro na casa e até agrediu seus sindicalistas. Isso

não é um crime na esfera penal do direito do trabalho, Deputado Domingos Sávio? É

disso que precisamos? É com isso que não concordamos. A Cemig tem de ser

responsabilizada por seus atos enquanto gestão. Fazemos esta discussão para

proteger o nosso maior patrimônio, a empresa, que precisa cumprir a sua função

social. Nesse aspecto, levantamos os desvios que a empresa está fazendo. Além

disso, achamos estranho e equivocado ela ser dividida. Antigamente havia apenas

uma empresa Cemig. Hoje, se não me engano, está dividida em 47 subsidiárias:

Cemig isso, Cemig aquilo, Cemig aqueloutro. Essa divisão pulveriza o capital da

empresa e dificulta o seu controle social, enfraquecendo-a. Com isso, corre-se o risco

de fazer voltar à pauta de Minas Gerais a privatização branca, a privatização oblíqua.

A mesma privatização que o Governador Eduardo Azeredo tentou fazer no passado

pode estar sendo perpetrada agora por meio de formas indiretas, de mecanismos e

de artifícios muito perigosos.

O Deputado Weliton Prado (em aparte)* - Deputado Carlin Moura, parabenizo-o

pelo seu pronunciamento e aproveito a oportunidade para dizer-lhe que concordo em

gênero, número e grau com V. Exa., que está coberto de razão. É um escândalo, é

vergonhoso o processo de terceirização na Cemig, além de ser um grande

desrespeito com os trabalhadores. O mesmo está acontecendo na Copasa.

Parabenizo o Sindágua, presente em nossas galerias, que defende com muita

firmeza os trabalhadores. A Cemig e a Copasa batem recordes e mais recordes de

lucratividade, mas, infelizmente, como V. Exa. muito bem disse, as duas empresas,

concessionárias públicas, deveriam preocupar-se em realizar investimentos sociais
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para a população. No entanto, preocupam-se apenas em distribuir os dividendos e

lucros entre os acionistas internacionais e estrangeiros. Elas não dividem os lucros

com seus trabalhadores e com a população, o que seria um compromisso social. A

terceirização é realmente maldosa e injusta. Necessitamos mesmo de uma

mobilização. Não dá mais para aceitarmos e admitirmos a maneira e o grande

desrespeito com que o governo do Estado está tratando seus trabalhadores. Isso

acontece com todos os servidores do Estado - o Chico está aqui -, em especial com

os da administração. Às vezes, servidores de carreira que estão há 20 anos, há 25

anos trabalhando, recebem muito menos que um terceirizado. É justo todos

receberem pelo seu trabalho; injusto é o que acontece com os servidores de carreira,

que estão há vários e vários anos, há mais de duas décadas trabalhando e

recebendo R$312,00 como salário-base. Fica aqui a nossa solidariedade. Essa luta

tem de continuar. Não podemos cair em provocação, apesar de sabermos que muitos

Deputados levantarão a voz em defesa da Cemig, da Copasa e dos grandes

empresários. Essas mesmas vozes não defendem o povo que está mais sofrido.

Realmente, temos de ter coragem.

Deputado Carlin Moura, sou um admirador do mandato de V. Exa. e tenho certeza

absoluta de que é compromissado com a defesa do povo e das pessoas mais

necessitadas. Parabéns pelo seu trabalho, mas a luta continua. Não vamos cair em

provocação. Precisamos continuar nossa linha de defesa das pessoas mais carentes.

O Deputado Carlin Moura* - Deputado Weliton Prado, V. Exa. está de parabéns, é

um firme defensor do povo. Esclareço que também defendemos a Cemig e a Copasa,

o que não defendemos é a política neoliberal implementada pelo atual governo.

Concluindo, Sr. Presidente, uma vez que o ilustre Deputado Domingos Sávio não

quis fazer o aparte, quero dizer que cobramos da Cemig eficiência, como trocar a

rede de transmissão de energia elétrica do Bairro Eldorado, pois toda vez que há uma

tempestade, ficamos quase 8, 9 horas sem luz; eficiência para trocar os postes da

Vila da Paz, no Bairro Industrial, que até hoje, Deputado Domingos Sávio, são de

madeira. Olhem que coisa mais absurda. Enquanto o lucro e o resultado das ações

em Nova Iorque são de empresa de Primeiro Mundo e referência de lucratividade, ao

trocar os postes da Vila da Paz ou modernizar a rede de transmissão do Bairro
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Eldorado, estamos com qualidade de último mundo. Então deixo o nosso registro.

Para não haver dúvida, reafirmo que a Bancada PT-PCdoB é defensora da Cemig, da

Copasa e das estatais mineiras, que são patrimônio do povo de Minas Gerais. Não

concordamos, muitas vezes, é com a política de gestão em curso, que não favorece o

povo mineiro, mas os interesses dos acionistas privados dessas estatais.

* - Sem revisão do orador.

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

palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao

Deputado 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* - Gostaria de agradecer e, mais uma vez, não poderia

deixar de citar a presença dos servidores públicos no Plenário. Estão presentes

servidores administrativos que vêm lutando com muita bravura. Aliás, tenho em mãos

um documento em que todos reconhecem o direito de garantir melhorias salariais,

mas, infelizmente, a coisa não sai do papel. Há servidores recebendo menos de um

salário mínimo. O Sindágua está presente, representando os trabalhadores da

Copasa. Ele está sempre presente nesta Casa, em contato com todas as Lideranças,

buscando melhorias para a categoria. A mobilização do Sindicato é muito importante.

Ocupei a tribuna na semana passada, comemorei e depois fui obrigado a utilizá-la

novamente para lamentar. Trata-se de um fato lamentável acerca do qual até hoje o

Estado não tomou providência. O investimento para a merenda escolar, somente para

os alunos do ensino médio, neste ano, é em torno de R$623.000.000,00.

É um grande sonho que está se tornando realidade. Cerca de 48 milhões de alunos

do ensino médio de todo o País estão recebendo a merenda escolar, assim como os

jovens e adultos que estão nas escolas técnicas federais e estaduais. O Projeto de

Lei nº 1.659/2007, do Deputado Federal Elismar Prado, beneficia os alunos do ensino

médio com programas suplementares de material didático, transporte, alimentação e

assistência à saúde, atualmente restritos a estudantes do ensino fundamental. Esse

projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados no final do ano passado. Para que

os recursos fossem liberados, o Deputado Federal Elismar Prado conversou com o

Presidente Lula, que enviou uma medida provisória à Câmara dos Deputados, a qual
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foi aprovada. Hoje, os alunos do ensino médio em todo o País já estão recebendo a

merenda escolar.

Qual o nosso questionamento? O que nos entristece? Infelizmente o governo

estadual não se preparou. Antes os alunos não tinham merenda escolar, mas estão

tendo agora. Está chegando um caminhão de macarrão, arroz e carne nas escolas,

que já têm dinheiro para comprar a merenda. Como os alunos farão essa refeição se

em muitas escolas não há utensílios, talheres, pratos, copos, colheres? Fizemos

contato com todas as regiões do Estado, e há problemas isolados em todas elas. As

Diretoras, os pais e os alunos estão nos procurando. Na Escola Américo Renê

Gianetti os estudantes não podem se alimentar, porque nem sequer existem pratos.

Isso é um verdadeiro absurdo.

Aprovei requerimento nesta Casa solicitando providências, em caráter de urgência,

à Secretária de Estado de Educação, Vanessa Guimarães Pinto, com vistas à

liberação de recursos financeiros suficientes para aquisição de utensílios como

vasilhas, pratos, copos e talheres, para servir a merenda escolar, porque agora,

existem recursos para a merenda. Várias escolas em Uberlândia estão com esse

problema. A justifica do requerimento está aqui. Fazemos apelo ao governo do

Estado para que compre esses utensílios imediatamente, porque os alunos não

podem ficar sem a merenda, o dinheiro já está chegando nas escolas. O problema é

realmente muito crítico.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte)* - Deputado, quando V. Exa. fez esse

comentário, também fiquei interessado e indaguei à Secretaria de Estado de

Educação, que me informou que está tomando providências, que todas as escolas

estaduais têm seus equipamentos e que em algumas, eventualmente, eles podem

não ser suficientes. Porém fiquei surpreso com um aspecto e, neste aparte, solicito a

V. Exa. que verifique, pois podemos debatê-lo em outra oportunidade. Fiquei sabendo

de uma insatisfação generalizada na Secretaria quanto à essa medida provisória, que

veio em boa hora - é importante que haja merenda para os alunos do ensino médio,

sempre defendemos isso - , mas tratou de assegurar R$0,20 “per capita”. Acredito

que poderia ser mais, porque, como todos sabem, o governo federal está até

emprestando dinheiro ao FMI. Peço a V. Exa. que verifique, porque me disseram e eu
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não estou dando como certo: a Bancada do PSDB apresentou emenda propondo

que, em vez de R$0,20 por aluno, fossem R$0,60. Não sou pobre ou orgulhoso, mas

R$0,20 é suficiente. Alguém consegue tomar um cafezinho com esse dinheiro?

Infelizmente a notícia que tive é de que a bancada do governo foi contra a emenda,

inclusive o Deputado Elismar Prado. Não estou afirmando que tenha sido isso. Tenho

o dever de lhe dizer isso, porque sei que V. Exa. tem lutado por essa causa. Também

luto por ela ao seu lado. Acho que temos de levar a merenda, mas com dignidade.

Tenho a certeza de que o governo do Estado vai-se esforçar para complementar;

sabemos que ele tem muito dinheiro. É uma questão de justiça dar a oportunidade

para o Deputado Elismar Prado, irmão de V. Exa., esclarecer se foi a favor ou contra

a emenda que propunha o aumento para R$0,60. Obrigado, Deputado.

O Deputado Weliton Prado* - Agradeço o aparte. Quero dizer a V. Exa. que são

R$0,22, que apenas complementam. No governo do Fernando Henrique eram

R$0,07. Houve um aumento de mais de 300% do valor repassado para as escolas.

Naquela época, não havia recursos para a merenda escolar dos alunos do ensino

médio e da educação de jovens e adultos. Isso está ocorrendo agora. Lembro-me de

que lutei muito aqui, nesta Casa, por essa causa. Apresentei um projeto e várias

emendas com esse objetivo. Por diversas vezes, os Deputados, inclusive V. Exa.,

votaram contrariamente. Propus uma emenda de R$500.000,00 ao Orçamento para

abranger os alunos do ensino médio. Podem fazer um levantamento e verão que V.

Exa. votou contra a emenda de R$500.000,00 para os alunos do ensino médio.

Solicito, aliás, à assessoria que faça um levantamento das notas taquigráficas para

comprovar o que estou afirmando. No ano seguinte, conseguimos garantir, no

Orçamento, R$500.000,00. Sabem de quanto foi a aplicação do governo de Minas?

Zero, nada! Ele não aplicou nenhum centavo na merenda escolar para os alunos do

ensino médio, da mesma forma como faz com o transporte escolar, ou seja, transfere

a responsabilidade em relação a esses alunos da rede estadual para os coitados dos

Prefeitos, que, a cada dia, assumem mais e mais responsabilidades do Estado, como

nas áreas da saúde e da educação e na manutenção das Polícias Civil e Militar. Na

verdade, até comprar papel higiênico, às vezes quem o faz é o poder público

municipal, pois o Estado não cumpre com sua responsabilidade. Fica com grande
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fatia do bolo orçamentário, 75%, distribui uma migalha para os Municípios e transfere

responsabilidades para os Prefeitos.

Ficamos muito felizes em saber que a merenda realmente está chegando às

escolas. Infelizmente, o Estado até hoje não se preparou para comprar os utensílios.

Esperamos que isso aconteça o mais rápido possível. Era humilhante vermos o que

acontecia nas escolas do Estado. As merendeiras chegavam a chorar, quando viam a

humilhação a que os estudantes eram submetidos. Hoje elas estão orgulhosas, pois

estão sendo muito mais respeitadas nas escolas. Antes, os estudantes praticamente

não tinham contato com elas, pois não havia merenda para os alunos do turno da

noite. Hoje, como disse, as serviçais estão sentindo-se valorizadas, fazendo a

merenda e servindo-a aos alunos, que, por sua vez, estão alegres. Infelizmente, isso

não ocorre em todas as escolas, porque o Estado não comprou pratos nem talheres.

Solicito, então, que essa compra seja feita em caráter emergencial, a fim de que os

estudantes de todo o Estado de Minas Gerais não sejam prejudicados.

Quero voltar a me manifestar em relação ao processo de licitação da Cemig para

aluguel de veículos. Estão aqui os documentos. Falo e provo o que digo. Queria uma

resposta por parte dessa empresa.

Passo a ler a seguinte pergunta, feita à Cemig em relação ao item 7.1.4.2, que diz

respeito à apresentação do Registro CRA - Conselho Regional da Administração:

“Para obter esse registro junto ao Conselho Regional de Administração, há uma

demora, após a apresentação da documentação exigida, de cerca de 15 dias,

ultrapassando a data-limite da apresentação das propostas na licitação. Poderíamos,

no caso de vencer a licitação, apresentar um protocolo do Conselho no ato da

assinatura do contrato?” Essa é uma exigência da Cemig. Se não houver esse

documento, a empresa não pode participar da licitação, pois há essa demora a que

me referi para ser feita a entrega.

Vejam a resposta dada pela Cemig. Baseados nela podemos verificar o quanto é

séria a denúncia. “O protocolo do Conselho de Administração, comprovando o

requerimento do registro na referida entidade, poderá ser aceito como documento

para habilitação técnica. Quando da assinatura do contrato, será imprescindível que

seja apresentado o documento ‘Registro CRA - Conselho Regional de Administração’
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- definitivo”.

Portanto, é obrigatória a apresentação desse documento. Além dele, é necessário

apresentar outros 715, ou não se pode participar da licitação. Então foi feita uma

consulta à Gerente de Relações Institucionais do Conselho de Administração

Regional, Sra. Flávia Borges de Andrade - está aqui a documentação. Foi feita a

seguinte consideração:

(- Lê:) “Em atendimento à consulta formulada por V. Sas., vimos prestar os devidos

esclarecimentos: nos Conselhos Regionais de Administração registram-se as

pessoas físicas ou jurídicas que atuam ou pretendem atuar nos campos da

Administração definidos pelo art. 2º, c/c os arts. 14 e 15, da Lei nº 4.769/65. Consta

como objeto dessa empresa ‘a atividade de aluguel de veículos, aluguel de frotas de

veículos, alienação após vida útil econômica, prestação de serviço de oficinas,

compra, venda e instalação de peças e acessórios em geral’. Da análise desse

objetivo, concluímos que a empresa não está - e essa é a resposta oficial do

Conselho - obrigada ao registro neste CRA-MG, da mesma forma que qualquer

atestado que comprova a prestação de serviços não é passível de registro, uma vez

que não existe a comprovação do exercício de atividades privativas dos aqui

inscritos”.

Está aqui, então, um esclarecimento. Como a Cemig exige um documento que é

imprescindível, se ele não é obrigado? Está aqui: “afirmamos que o registro da

empresa não poderá ser feito por este Conselho Regional”. Essa é uma nota oficial

do Conselho. De onde tiraram isso? Qual empresa iria apresentar esse documento?

Ele só poderia ser falso, pois está aqui, repito: “afirmamos que o registro da empresa

não poderá ser feito por este Conselho Regional. Os atestados de capacidade técnica

fornecidos por pessoas de direito público ou privado, devidamente registrados nas

entidades profissionais competentes, também não serão atestados no Conselho

Regional de Administração”. Está aqui que não serão atestados, mas a Cemig

responde que só esses poderão participar se tiverem - está aqui que isso é

imprescindível à licitação para alugar os veículos. Que veículos são esses? São

aqueles famosos, cujo aluguel é R$147.000.000,00. Para se ter uma idéia,

considerando-se um veículo popular de R$30.000,00, se fizermos a divisão e uma
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análise técnica em relação aos itens, veremos que está sendo alugado por mais de

R$100.000,00, o que é um verdadeiro absurdo. E a Cemig ainda alega que fica muito

mais barato. É lógico, é o dinheiro do povo, é o dinheiro que vai para a conta de todo

consumidor de Minas Gerais. Mais de 6 milhões de consumidores terão que pagar a

conta, pois a empresa colocará na sua planilha de custo os R$147.000.000,00 gastos

em aluguel de veículo. Nesse caso, a conta terá que aumentar, e o consumidor

pagará por isso. É inadmissível. Não podemos aceitar uma licitação como essa, com

vários indícios de irregularidades. Como uma empresa apresentará 716 documentos,

registros e certificados, incluindo certificados que nem existem? Está aqui a prova.

Solicitamos consciência por parte da Cemig. Não penalizem mais a população de

Minas Gerais, que já paga uma conta de luz muito cara, uma das mais caras do País,

do mundo.

O Deputado Domingos Sávio disse que são os impostos federais que pesam, mas

eles não chegam a 10%. Os impostos são apenas o PIS e o Cofins, o resto são

encargos. O que pesa é o ICMS, e Minas Gerais arranca o couro da população - são

42%. Esse é um grande desrespeito, uma desumanidade com aquela mãe, aquele

trabalhador que está custando a manter seu filho na escola, custando a sobreviver, e

tem que pagar uma conta de luz com o ICMS de 42%. O mesmo acontece com a

professora, com o servidor público, que já recebe um salário de fome, de miséria. Os

lucros deveriam ser investidos na área social, mas infelizmente são distribuídos com

o capital internacional estrangeiro, com os acionistas - bilhões e bilhões. Nessa hora,

há dinheiro, pode-se fazer a farra à vontade, pode-se distribuir. O Deputado virá aqui

e questionará, mas não há problema. Conheço meu dever: defender o povo. Vou

continuar defendendo, sem medo algum. Não cairei em provocação. Pode falar o que

quiser. Pode atacar o PT e este parlamentar. Não há problema. Não sairei da linha,

continuarei tratando V. Exa. e todos os outros Deputados da Casa com muito respeito

e lealdade. Continuarei a manter meu compromisso com o povo de Minas Gerais.

Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Domingos Sávio

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o
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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,

retorno a esta tribuna agora, num momento bastante oportuno, para, na sequência,

avaliarmos se esse tipo de chavão, esse tipo de observação cabe num parlamento

democrático: “Eu defendo o povo, o outro não”. Chegamos aqui por algum processo

que não o da democracia, para sermos representantes do povo? Será em função de

quem gritar mais alto? Ou será em função de quem trouxer esta ou aquela história?

Quero trabalhar com a verdade. Deixei uma indagação há poucos minutos; logo, o

Deputado Weliton Prado a ouviu - e a ouviu pessoalmente de mim antes de voltar da

tribuna. Infelizmente não pôde me responder ou não quis. Espero que me responda

em outro momento. Deixei a seguinte indagação: também estou preocupado, não vou

ficar omisso e quero que a licitação se dê com a maior transparência possível. V. Exa.

afirmou que há uma frota de quase 1.200 veículos, mais de 1.100, entre eles, cento e

poucos são veículos leves, mais de 300 caminhões, mais de 600 caminhonetes de

porte médio. Todo mundo sabe e conhece os veículos da Cemig trafegando em todo

o Estado de Minas Gerais. V. Exa. afirmou em entrevista, afirmou desta tribuna. Não

vou dar o número preciso de veículos.

O Deputado Weliton Prado (em aparte)* - Deputado, são 1.193 veículos.

O Deputado Domingos Sávio* - Isso, obrigado. São 1.193. É sinal de que V. Exa.,

portanto, afirmou que R$60.000.000,00 compram 1.193 veículos - deles, são 685

caminhonetes de porte médio, 366 caminhões, mais 142 veículos de passageiros. Fiz

a seguinte indagação: temos de trabalhar para representar o povo e temos de

trabalhar com a verdade. E acredito que o Deputado Weliton Prado seja uma pessoa

que trabalha com a verdade. Ele precisa informar-me onde colheu esse dado

verdadeiro, segundo ele, de que se consegue comprar, por R$60.000.000,00, 366

caminhões - obviamente, há detalhamento deles no edital -, 685 caminhonetes, com

detalhamento, mais 142 veículos e equipar todos esses veículos com os

equipamentos próprios da Cemig. A indagação foi para que trabalhemos tendo

argumento consistente para enfrentar a Cemig. Se chego com o argumento e ela me

diz que isso não é verdade, como vou representar o povo? Como sou um defensor do
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povo? Agora o Deputado, em vez de responder, trouxe outra afirmativa aqui. Ele me

disse o seguinte, aliás, disse a todos nós, a você que está nos ouvindo, nos vendo:

“Há mais de 700 itens, inclusive se exige documento que não existe”. Ele acabou de

falar aqui, não foi isso? Eu ouvi. Ou ouvi mal? Ele acabou de dizer: “O edital está

pedindo coisa que não existe”. Ora, se está pedindo coisa que não existe, não vai

haver vencedor. Ninguém vai conseguir cumprir se não existe, não é, Deputado

Ademir Lucas? Se está pedindo um documento que não existe, ninguém vai cumprir e

não haverá vencedor, não haverá definição da licitação, terá de ser feita outra. Aí é

duro.

Vou apresentar outras questões. Queremos defender o povo? Vamos trabalhar para

baixar a conta de luz? Mas não venhamos com um argumento deste: só há dois

impostos. Como se as taxas e as contribuições... Tenho dados e os mostrei. Na

internet, qualquer cidadão alcança esses dados da Associação Brasileira de

Consumidores de Energia Elétrica, que mostram que os impostos e as taxas federais

são mais de 31% sobre a conta de energia. Ora, se a minha discussão não é

meramente eleitoreira, se não é apenas um discurso para atacar um governo, preciso

fazer uma análise completa.

Por exemplo, o barril de petróleo chegou a mais de US$100,00, não foi, Deputado

Ademir? E quando o petróleo subiu, a gasolina, o óleo diesel, enfim, os combustíveis

subiram no Brasil. A Petrobras veio e justificou por que subiram. Agora, o petróleo cai

a patamares abaixo de 50 dólares, e a gasolina não cai. Como o cidadão brasileiro

consegue viver sem depender do combustível, assim como depende da energia

elétrica? Dizem: “Ah, eu não tenho carro”. Mas quem não tem carro anda de ônibus.

Devemos ter um pouco mais de isenção e menos paixão partidária. A Cemig não

está ligada somente ao governo do Estado. Há uma agência nacional, regulada pelo

governo federal, que estabelece toda a planilha de custo. Há quem venha aqui fazer

um ataque direto ao governo de Minas, sem, contudo, fazer uma análise mais

profunda da questão.

Já expus de forma clara: quero que façamos uma discussão completa no nosso

país com vistas a reduzir impostos de um modo geral, ou seja, reduzir os impostos

federais e o ICMS na conta de luz, pois energia elétrica é essencial a todos os
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cidadãos. Obviamente, se conseguirmos isso, a situação melhorará para todos. É

preciso também rediscutir a distribuição dos impostos a fim de financiar o

funcionamento da Prefeitura, do Estado e do governo federal.

Tenho ainda que concluir algumas coisas, mas com prazer concedo um aparte ao

colega. Talvez nele o Deputado possa me dizer qual empresa forneceria esses

caminhões e essas caminhonetes. Talvez possa me dizer onde pesquisou, se

pesquisou ou apenas teve o arroubo de dizer: “Não, isso se compra com

R$60.000.000,00”. Esse é um dado concreto ou foi apenas uma forma de dar maior

ênfase a uma falsa acusação? Isso precisa ficar claro tendo em vista o que foi

veiculado para o cidadão que acredita em cada um de nós. O cidadão diz: “Acredito

no Deputado Weliton Prado. Se ele traz a informação de que o valor justo é

R$60.000.000,00 é porque procurou saber quanto custa cada caminhão, cada

caminhonete, fez as contas e deu-me uma informação verdadeira”.

Outra coisa que V. Exa. não me respondeu foi se o Deputado Elismar Prado votou a

favor da emenda para passar para R$0,60 a merenda, pois esse valor é o mínimo

que se espera para poder se oferecer merenda a uma pessoa. V. Exa. falou que na

época do Presidente Fernando Henrique a merenda custava R$0,07, mas custava

R$0,12, e hoje custa R$0,22. Houve aí um período de quase 10 anos.

O Deputado Weliton Prado (em aparte)*- Gostaria de agradecer-lhe e dizer-lhe que

essa licitação não é recente. A Cemig já está tentando, há algum tempo, realizar essa

licitação de veículos. A licitação feita anteriormente foi cancelada em função de várias

denúncias de irregularidades. Os diretores do Grupo Júlio Simões, que comprou as

viaturas da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, estão presos e falaram que

também há irregularidade aqui, no Estado de Minas Gerais. E, na licitação que estava

correndo, inclusive nos anos anteriores, o valor era muito menor, era de

R$117.000.000,00. Uma das justificativas da Cemig para ter cancelado essa licitação

é que esse valor era muito alto e poderia ser diminuído. Depois disso, o governo

federal reduziu impostos. Então, se a Cemig comprasse os veículos, ainda teria os

12% a menos do ICMS, que poderiam ser abatidos. Poderia reduzir muito mais esse

valor, mas - pasmem - quando se considera alto o valor, deve-se diminuí-lo, e o que

aconteceu foi exatamente o contrário: o valor passou para R$147.000.000,00.
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Somente um minuto para terminar. Fui um dos Deputados mais votados no Estado

de Minas Gerais. Temos que ter muita responsabilidade e cumprir a nossa função,

que é fazer leis e fiscalizar o Poder Executivo. Estou cumprindo o meu papel, a minha

responsabilidade, assim como reconheço e respeito o papel de V. Exa.

Fizemos todo o estudo técnico, procuramos várias empresas, e aqui estão as

documentações. Poderei passá-las ao Deputado; pode procurá-las no nosso

gabinete. Entramos em contato com várias empresas especializadas e solicitamos

que fizessem uma análise do valor que seria gasto para a compra da frota. Já que o

número de veículos é grande - 1.193 -, o preço poderia baixar muito, e aí estipularam

esse preço que seria de, no máximo, R$60.000.000,00. Esse valor poderia ser menor.

Então, fica a nossa suspeita. A documentação que está sendo exigida não pode sê-

lo. Já vamos fazer esse questionamento. O processo continua no Tribunal de Contas,

onde entramos com a ação, assim como no Ministério Público. Entramos com a

solicitação para que verifiquem se há ou não irregularidade. Há uma suspeita.

O Deputado Domingos Sávio* - V.Exa. não pode entregar o documento agora? V.

Exa. pode me fornecer os dados dizendo qual a empresa que forneceria os veículos

por esse valor?

O Deputado Weliton Prado (em aparte)* - Todas as empresas, inclusive a

Volkswagen e a Fiat, vendem veículos.

O Deputado Domingos Sávio* - Eu sei que todas essas empresas vendem veículos,

Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado (em aparte)* - Entramos em contato com várias

empresas. Aliás, pode-se aproveitar o IPI mais baixo. V. Exa., se quiser, poderá

telefonar para elas também e cumprir o seu papel de fiscalizar. Eu estou fiscalizando.

Espero que V. Exa. fiscalize também. Se tem dúvida, fiscalize. Ligue para a empresa

e verifique. Eu fiz isso. Para nós, não tem tempo ruim. O nosso mandato é desse

jeito. Estamos perto do povo e fiscalizamos.

O Deputado Domingos Sávio* - Deputado Weliton Prado, estou fazendo essa

pergunta porque eu também fiz isso. Por isso eu estou lhe perguntando. Deputado

Weliton Prado, quero dizer que, assim como V. Exa. foi bem votado, eu também fui.

Um voto para mim merece o meu respeito. Por isso não me omito. Fui olhar quanto
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custa. Estou exigindo que V. Exa., em nome do decoro parlamentar - pois afirmou

uma coisa e está afirmando novamente que há um orçamento de R$60.000.000,00 -,

apresente esse orçamento, porque, no caso, eu brigarei contra essa licitação.

Deputado Weliton Prado, não posso mais conceder-lhe aparte neste momento.

É pela moralidade que a verdade precisa prevalecer porque, senão, a demagogia

campeará. Ora, peço que me tragam o orçamento de R$60.000.000,00, que, no caso,

iremos lá e esfregaremos esse valor na cara de quem quer que seja e diremos: “É

inadmissível uma licitação para alugar por mais que o dobro do preço do que seria a

compra dos produtos”. Deputado Weliton Prado, não posso lhe conceder aparte

agora. O que pedi a Exa. foi que traga os documentos. E não que venha dizer que a

Volkswagen ou a Fiat vendem caminhão. O povo brasileiro está cansado de saber

que vendem. Eu quero é um orçamento dizendo: “Vendo um caminhão por tantos

milhares de reais e vendo uma caminhonete por tantos milhares de reais, dentro das

especificações do edital”.

É isso o que eu quero: respeito a quem está nos ouvindo. E não que venha dizer,

por exemplo: “Eu defendo o povo. Eu defendo o povo”, mas com fatos que depois não

se comprovam.

Agora faço aqui outros comentários. Por exemplo, ainda hoje, nesta tarde, o

Deputado Padre João, do PT, também para acusar o governo do Estado, a Cemig,

veio aqui e disse: “Na audiência pública, o que a gente queria era garantir o acesso

ao direito de que a tarifa social fosse disponibilizada para todos”. Mas ele não conta

que a tarifa social foi criada pelo governo Fernando Henrique e que veio a Aneel, no

governo Lula, e criou as dificuldades.

Na sequência, veio a afirmativa do Deputado Carlin Moura, também da Oposição -

e precisa ser desmitificada - e faz a seguinte colocação: “O governo quer criar uma

agência” - referindo-se ao Projeto de Lei nº 3.186, que está tramitando nesta Casa -

“só para aumentar o preço da água”. E fala: “Eu estou defendendo o povo. O governo

não pode criar essa agência porque eu defendo o povo e não deixarei criar a

agência”. Só que o Deputado não contou que essa agência só está sendo criada

porque o governo federal, o governo do Presidente Lula, através da Lei nº 11.445, em

2007, estabeleceu que em todos os Estados e Municípios todos os serviços públicos
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de água tem de ter obrigatoriamente uma agência reguladora. O governo federal

obriga a criar a agência. No caso, o discurso é: “O governo federal quer criar a

agência para aumentar o preço da água”. Não, o governo federal é bonzinho. Agora,

o governo do Estado cumprirá a norma legal, conforme lei federal... Deputado Weliton

Prado, não lhe posso conceder aparte agora porque o meu tempo está concluindo e

V. Exa. já teve o aparte. E V. Exa. está querendo confundir o raciocínio de quem está

nos ouvindo. Eu estou dando informações absolutamente verdadeiras. O Deputado

Carlin Moura ficou me provocando a fala inteira para depois querer me dar aparte

quando o tempo acabou. Isso é demagogia com quem está assistindo. Vamos

trabalhar com a verdade. É preciso parar com esse negócio de espalhar “outdoor” por

Minas Gerais inteira e propaganda dizendo: “Eu quero baixar o preço da água e da

luz”, mas, na hora de discutir a verdade, escamoteia a verdade e não quer discutir

quanto é o percentual de impostos que o governo federal cobra.

Na verdade, nobre Deputado, precisamos parar com esse tipo de coisa, porque a

ditadura é tão terrível quanto a demagogia. É tão terrível a desonestidade quanto é

terrível a mentira, e eu não quero transformar isso aqui num palco de demagogias e

acusações que não se comprovam. Digo isso justamente em respeito a cada um,

porque jamais chamei ninguém aqui de mentiroso e jamais ataquei qualquer

Deputado. Apenas tenho dito que, quando fizer uma afirmativa, comprove-a. Se falar

que custa apenas R$60.000.000,00 para comprar cerca de mil cento e tantos

veículos, sendo mais de 300 veículos e mais de 600 caminhonetes de porte médio,

comprove o que está dizendo, porque ficará bem mais fácil derrubar a licitação.

Vamos trabalhar com a verdade, porque só assim alcançaremos os nossos objetivos

e defenderemos o povo. A verdade dá resultado. A verdade deve ser dita para todos,

inclusive para os servidores administrativos que vêm aqui. Tenho feito isso. Defendo

e entendo que os servidores administrativos da educação, da Polícia Civil e de várias

outras áreas do Estado não podem continuar com uma discrepância tão grande no

plano de carreira, que chega a ser aviltante. No entanto é preciso fazer isso

conduzindo um diálogo com o governo, e não jogando confete ou agredindo o

governo e fechando os canais de negociação. Se assim o fizer, a única coisa que vou

conseguir é arrancar um monte de aplausos de vocês, mas depois nem vou conseguir
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ser recebido para tentar convencer o governo em ser mais sensível a uma

reivindicação justa. Viemos aqui para representar o povo e temos de tomar um certo

cuidado para não querer fazer apelo para receber votos. Não adianta eu fazer um

discurso lindo, maravilhoso, sem que tenha a prova de sua consistência. Eu posso

perguntar sobre a emenda que estabeleceu o acréscimo de R$0,60 na merenda

escolar. Quem votou contra e quem votou a favor? Ficamos sem resposta. É esse

tipo de questão que estou aventando.

Sr. Presidente, Deputado Weliton Prado, que agora preside esta reunião, em

respeito a V. Exa., às pessoas que nos assistem, e em respeito ao mandato que

todos exercemos para defender o povo, vamos trabalhar, provar e mostrar, com

clareza, as afirmações que fazemos aqui. Do contrário, todos começarão a perder a

paciência de nos ouvir, porque um fala uma coisa e o outro fala outra totalmente

diferente, e, no final, irão achar que ninguém está falando a verdade, o que poderá

acabar com a credibilidade do Parlamento, como está acontecendo no Senado. O

Senado vive um descrédito total porque fez por merecer. Então vamos fazer por

merecer o respeito do povo, lutando, por exemplo, pela diminuição das contas de

água e de luz, porém em cima de dados verdadeiros. 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, dos Projetos de Lei nºs 2.966 e 3.316/2009, uma vez que permaneceram

em ordem do dia por seis reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a extraordinária de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação, e para a ordinária de amanhã, dia 25, 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 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DIREITOS HUMANOS E

DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 17/5/2007

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo e

João Leite, membros da Comissão de Direitos Humanos; os Deputados Carlin Moura

e João Leite, membros da Comissão de Participação Popular. O Presidente,

Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida

por ser a primeira reunião conjunta dessas Comissões. A Presidência informa que a

reunião se destina a debater, em audiência pública, a liberdade de escolha quanto à

orientação sexual e ao preconceito contra homossexuais no País. A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as Sras. Soraya Meneses, Presidente da

Associação Lésbica de Minas Gerais - Além -; Walkiria La Roche, Presidente da

Associação Mineira de Travestis e Transexuais de Minas Gerais - Asstrav -; os Srs.

Carlos Magno, Secretário da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais,

Travestis e Transexuais - ABGLT - Região Sudeste; Newton Pereira de Souza,

Secretário Municipal Adjunto de Direitos de Cidadania de Belo Horizonte; Gilton

Carneiro, Presidente do Grupo Gay de Betim - GEBHT; João Batista de Oliveira,

Subsecretário de Estado de Direitos Humanos de Minas Gerais; e Rodrigo Filgueira

de Oliveira, Coordenador do CAO - DH, que são convidados a tomar assento à mesa.

A Presidência concede a palavra ao Deputado Carlin Moura, autor do requerimento

que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais; logo após, passa a

palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros dessas Comissões para a próxima reunião conjunta, conforme

edital a ser publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/5/2009
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Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo

Valadares, Célio Moreira e Fábio Avelar (substituindo o Deputado Djalma Diniz, por

indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Gustavo Valadares, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Célio Moreira,

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

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

reunião se destina a discutir questões relacionadas com as normas que regem os

Centros de Formação de Condutores, inclusive o Código de Trânsito Brasileiro, e

comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Paulo Sotero

Pires Costa, Diretor Executivo, justificando a ausência do Sr. Jackson Schneider,

Presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores -

Anfavea -, na reunião; e Lessandro Lessa Rodrigues, Secretário de Finanças,

Planejamento e Gestão do Município de Betim, agradecendo o convite para participar

da reunião da Comissão realizada no dia 5/5/2009 e colocando-se à disposição para

a realização de trabalho conjunto em favor do Município. O Presidente acusa o

recebimento do Projeto de Lei nº 3.264/2009, em turno único, para o qual avoca a si a

relatoria. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Dilson de

Almeida Souza, Assessor, representando Alfredo Peres da Silva, Diretor do

Departamento Nacional de Trânsito - Denatran -; Anderson França Menezes, Chefe

da Divisão de Habilitação e Controle do Condutor, e Luiz Cláudio Figueiredo,

Coordenador de Administração de Trânsito, representando Oliveira Santiago Maciel,

Delegado-Geral de Polícia - Chefe do Detran-MG; Eurico França, responsável pelo

Departamento Jurídico, representando Geraldo José da Silva, Presidente do

Sindicato dos Empregados e Instrutores dos Centros de Formação de Condutores do

Estado de Minas Gerais - Seame -; Rodrigo Fabiano da Silva, Presidente do Sindicato

dos Proprietários de Centros de Formação de Condutores do Estado de Minas Gerais

- Sipro CFC-MG -; e Jacques Eduardo Vilaça, Presidente da Associação dos

Profissionais dos Centros de Formação de Condutores do Estado de Minas Gerais -

Anaspro CFC-MG -; que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência

concede a palavra ao Deputado Fábio Avelar, autor do requerimento que deu origem



____________________________________________________________________________
1113

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. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 3.792 e 3.851/2009. 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 (2) em que solicita pedido de providências ao DNIT com

vistas a dotar os acessos dos Municípios de Engenheiro Navarro, Joaquim Felício,

Corinto e Curvelo de condições técnicas que visem à segurança dos moradores e dos

motoristas que transitam pela BR-135; e de realizar estudos técnicos, para que sejam

dotados de anéis rodoviários que visem a desviar o trânsito pesado da BR-135, que

está sendo restaurada, nos Municípios de Bocaiúva, Buenópolis e Augusto de Lima;

Ruy Muniz em que solicita seja encaminhado voto de congratulações ao Sr. Jamil

Cury, Diretor Presidente da Pavisan S.A., pela autoria do projeto de restauração da

BR-135; Doutor Viana em que solicita seja encaminhado à Petrobras pedido de

informações sobre a alteração do cálculo da alíquota de repasse da Contribuição de

Intervenção no Domínio Econômico - Cide - para os Estados e Municípios; Doutor

Viana, emendado pelo Deputado Célio Moreira, no qual solicita seja realizada visita

da Comissão, com acompanhamento do DNIT, aos locais das obras de restauração já

iniciadas da BR-135, bem como seja encaminhado pedido de informações ao DNIT

sobre a possível colocação, na BR-135, de rotatórias ou redutores de velocidade no

trevo de São José da Lagoa, no Município de Curvelo, e de ponto de pedágio no

Município de Corinto; Célio Moreira em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública para discutir as atuais condições de funcionamento do transporte

coletivo urbano no Município de Raposos prestado pela Empresa Novalimense Ltda.;

Adalclever Lopes em que solicita seja realizada reunião conjunta da Comissão com a

Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte, no Município de Caratinga, para

discutir a construção do Aeroporto Internacional da Usiminas; Gil Pereira (2) em que
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solicita seja realizada reunião de audiência pública com a presença dos Presidentes

da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A., da TAM, da Ocean Air Linhas Aéreas, da Azul

Linhas Aéreas Brasileiras e da Air Minas Linhas Aéreas, a fim de que sejam

concedidas informações sobre o interesse das mencionadas empresas em

implementar voos de Belo Horizonte a Montes Claros, bem como de Montes Claros

para outras cidades e Capitais brasileiras; e, ainda, que essas empresas apresentem

um valor de tarifa, especialmente no voo de Belo Horizonte-Montes Claros, menor

que o atualmente cobrado pela Trip Linhas Aéreas S.A.; e reunião de audiência

pública com a presença da direção da Trip Linhas Aéreas S.A., a fim de que sejam

concedidas informações sobre todos os custos que incidem na tarifa cobrada nas

passagens da linha Belo Horizonte-Montes Claros, bem como a possibilidade de

redução da referida tarifa; e Juninho Araújo (5) em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG pedido de providências para recuperação dos bueiros da Rodovia MG-329,

logo após o trevo com a BR-262, no Município de Rio Casca, em direção ao

Município de São Pedro dos Ferros; e pedido de fiscalização para que os veículos

com carga acima da permitida não trafeguem no perímetro urbano do Município de

São Pedro dos Ferros; seja encaminhado ao DNIT pedido de instalação de três

quebra-molas na BR-262, no Município de Rio Casca, na altura do trevo de acesso

aos Municípios de São Pedro dos Ferros e Raul Soares, no trecho entre o Bairro

Jacarandá e o trevo do Roma, no acesso ao Bairro Santa Efigênia; e pedido de

instalação de placa sinalizando a entrada para o Município de São Pedro dos Ferros,

no trevo da BR-262; e seja encaminhado à Cemig pedido de iluminação do trevo que

dá acesso aos Municípios de São Pedro dos Ferros e Raul Soares localizado na BR-

262, no Bairro Santa Efigênia, no Município de Rio Casca. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2009.

Gustavo Valadares, Presidente - Irani Barbosa - Antônio Júlio.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
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LEGISLATURA, EM 3/6/2009

Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Deiró Marra, Carlin Moura e Dalmo Ribeiro Silva, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Deiró

Marra, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta

e a realizar reunião de audiência pública para conhecer os trabalhos do Núcleo de

Esportes de Base da Universidade Federal de Viçosa. O Presidente acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nsº 3.202/2009 ( Deputada Maria Lúcia Mendonça) e

3.326/2009 ( Deputado Dalmo Ribeiro Silva), em turno único. Registra-se a presença

da Deputada Maria Lúcia Mendonça. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião

para ouvir os Srs. Ricardo Garcia Capelli, Presidente da Comissão Técnica da Lei de

Incentivo ao Esporte do Ministério dos Esportes; João Carlos Bouzas Marins,

Coordenador-Geral do Núcleo de Esportes de Base do Departamento de Educação

Física da UFV; Welington Souza, Presidente da Federação Mineira de Ciclismo;

Pedro Henrique Santos Meloni, estudante do Programa de Mestrado em Educação

Física, da UFV; Paulo Sérgio de Oliveira, Presidente da Federação Mineira de

Handebol e da Associação Mineira de Federações Esportivas; Valdir Antônio Morais,

Diretor de Esportes da Prefeitura de Itaúna; e Antônio Cosme Damião Pereira,

Secretário de Esportes no Município de São José da Lapa, os quais são convidados a

tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Carlin Moura,

autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.

Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.

Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas

taquigráficas. Retira-se da reunião a Deputada Maria Lúcia Mendonça. 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,
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cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 3.289/2009 (relatora: Deputada Gláucia

Brandão); 3.326/2009 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva) e 3.261/2009 (relatora:

Deputada Maria Lúcia Mendonça), que receberam parecer por sua aprovação.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

3.876, 3.875, 3.905 e 3.925/2009. Submetido a discussão e votação, é aprovado o

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.074/2009, do Deputado Rômulo

Veneroso. Retorna à reunião a 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 do Deputado Carlin Moura (2) em que solicita seja realizada reunião

de audiência pública para debater o substitutivo do Senador Eduardo Azeredo, ao

Projeto de Lei nº 89/2003, que tramita no Congresso Federal; seja realizada reunião

de audiência pública para debater os critérios e objetivos do convênio firmado entre o

governo do Estado e a empresa "Google”; das Deputadas Maria Lúcia Mendonça e

Gláucia Bradão e dos Deputados Deiró Marra, Dalmo Ribeiro Silva e Carlin Moura em

que solicitam seja realizada reunião conjunta com a Comissão de Constituição e

Justiça para, em audiência pública, debater a situação das fundações educacionais

em Minas Gerais; da Deputada Gláucia Brandão em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública para debater as contribuições da Universidade Federal

de Minas Gerais com vistas ao desenvolvimento do Estado e debater as dificuldades

administrativas e financeiras da instituição. Foram recebidos pela Presidência os

requerimentos do Deputado Irani Barbosa em que solicita seja encaminhado à

Secretária de Educação pedido de providências para que sejam alteradas as alíneas

"a", "b", "c" e "d" do inciso IV do art. 2º da Resolução nº 1.326, de 18/5/2009; das

Deputadas Maria Lúcia Mendonça e Gláucia Brandão e do Deputado Carlin Moura (3)

em que solicitam seja formulada manifestação de aplauso à Universidade Federal de

Viçosa, na pessoa do Reitor, Sr. Luiz Cláudio Costa, pela criação do Núcleo de

Esportes de Base - Nuesba -; seja realizada visita à UFV, para conhecer a

infraestrutura do Núcleo de Esportes de Base; seja solicitado ao Prefeito Municipal de

Itaúna providências com vistas à criação de uma pista de "bicicross" naquela

localidade. 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, 17 de junho de 2009.

Deiró Marra, Presidente - Gláucia Brandão - João Leite.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/6/2009

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Chico Uejo, Delvito Alves, 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 Delvito Alves, dispensa a leitura da ata da reunião

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

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria

constante na pauta. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições,

para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.368, 3.371,

3.379, 3.386, 3.388, 3.395 e 3.402/2009 (Deputado Gilberto Abramo); 3.375, 3.378,

3.384, 3.389 e 3.403/2009 (Deputado Delvito Alves); 3.366, 3.373, 3.385, 3.391,

3.398 e 3.405/2009 (Deputado Ronaldo Magalhães); 3.372, 3.376, 3.387, 3.392,

3.396, 3.401 e 3.407/2009 (Deputado Sebastião Costa); 3.367, 3.370, 3.383, 3.390,

3.393, 3.399 e 3.406/2009 (Deputado Chico Uejo); 3.363, 3.380, 3.382 e 3.404/2009

(Deputado Padre João); e 3.369, 3.374, 3.377, 3.397 e 3.400/2009 (Deputado Dalmo

Ribeiro Silva); 3.356/2009 (Deputado Delvito Alves, 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 3.369/2009 na

forma do Substitutivo nº 1; e 2.396/2009 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado

Dalmo Ribeiro Silva); 3.128 e 3.230/2009, ambos na forma do Substitutivo nº 1; 3.351

e 3.352/2009 (relator: Deputado Chico Uejo); 3.238/2009 na forma do Substitutivo nº

1; 3.338/2009, com as Emendas nºs 1 e 2 (relator: Deputado Padre João); 3.284 e

3.323/2009 (relator: Deputado Sebastião Costa). O parecer sobre o Projeto de Lei
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Complementar nº 38/2008 deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de

prorrogação de prazo regimental pelo respectivo relator, Deputado Sebastião Costa.

São aprovados os requerimentos que solicitam sejam baixados em diligência ao

DER-MG e à Secretaria de Transportes e Obras Públicas o Projeto de Lei nº

3.239/2009 (relator: Deputado Delvito Alves, em virtude de redistribuição); ao autor,

ao Prefeito do Município de Santo Antônio do Monte e à Secretaria de Planejamento

e Gestão o Projeto de Lei nº 3.364/2009 (relator: Deputado Sebastião Costa); e à

Secretaria de Planejamento e Gestão os Projetos de Lei nºs 3.365/2009 (relator:

Deputado Dalmo Ribeiro Silva); e 3.391/2009 (relator: Deputado Ronaldo Magalhães).

O parecer sobre o Projeto de Lei nº 3.356/2009 deixa de ser apreciado em virtude de

solicitação de prazo regimental pelo respectivo relator, Deputado Delvito Alves. Na

fase de discussão dos pareceres sobre os Projetos de Lei nº 3.303 (relator: Deputado

Padre João, que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º

turno) e 3.367/2009 (relator: Deputado Chico Uejo, que conclui pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade com as Emendas nºs 1 e 2 no 1º turno), o Presidente

defere os pedidos de vista dos Deputados Sebastião Costa e Padre João,

respectivamente. Nos termos do art. 136, § 3º do Regimento Interno da Assembleia

Legislativa, é distribuído avulso do parecer que conclui pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1 ao Projeto

de Lei nº 3.154/2009. 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 pareceres que concluem pela constitucionalidade, legalidade

e juridicidade dos Projetos de Lei nºs 2.844, 3.350 e 3.358/2009 (relator: Deputado

Delvito Alves, em virtude de redistribuição); 3.175, 3.234 e 3.376/2009 (relator:

Deputado Sebastião Costa); 3.339, 3.349 e 3.375/2009 (relator: Deputado Delvito

Alves); 3.360/2009 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 3.366, 3.373 e

3.385/2009 (relator: Deputado Ronaldo Magalhães); 3.380/2009 (relator: Deputado

Padre João); 3.388/2009 (relator: Deputado Ronaldo Magalhães, em virtude de

redistribuição); e 3.390/2009 (relator: Deputado Chico Uejo). Passa-se à 3ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da
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Comissão. O Presidente deixa de receber o requerimento da Deputada Maria Lúcia

Mendonça por falta de pressupostos legais, levando em conta que esta Comissão

não tem competência para examinar a matéria em questão. São baixados em

diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 3.342, 3.347, 3.354, 3.357, 3.359, 3.361,

3.363, 3.371, 3.378 e 3.387/2009; e ao DER-MG o Projeto de Lei nº 3.086/2009.

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

Parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária do

dia 16/6/2009 às 18 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo - Ronaldo Magalhães - Sebastião

Costa.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/6/2009

Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adalclever Lopes,

Délio Malheiros e Leonardo Moreira, membros da supracitada Comissão. Estão

presentes, também, os Deputados Antônio Júlio e Vanderlei Miranda. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Adalclever Lopes, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Délio Malheiros,

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

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

reunião se destina a discutir os valores cobrados pelos serviços de remoção de

veículos apreendidos pelo Detran-MG e pela BHTRANS e comunica o recebimento

de ofício do Sr. Jairo Cruz Moreira, Promotor de Justiça do Ministério Público do

Estado, prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.052/2008, publicado

no “Diário do Legislativo” em 29/5/2009. A Presidência interrompe a 1ª Parte da

reunião para ouvir os Srs. José Antônio Baeta de Melo Cançado, Promotor de Justiça

de Defesa do Consumidor, representando o Sr. Alceu José Torres Marques,

Procurador-Geral de Justiça do Estado; Luiz Cláudio Figueiredo, Coordenador de

Administração de Trânsito do Detran-MG, representando o Sr. Oliveira Santiago

Maciel, Chefe desse Departamento; Domingos Sálvio Teixeira, Diretor da Logiguarda
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- Guarda de Veículos e Equipamentos Ltda. -; Edson Amorim de Paula, Diretor de

Ação Regional e Operação da BHTRANS, representando o Sr. Ramon Victor Cesar,

Diretor-Presidente dessa empresa; Marcelo Nogueira, Diretor da Locave - Locação e

Serviços Ltda. -; Thiago Bulhões Vianna de Cerqueira Leite, procurador da referida

empresa; e Carlos Viana, jornalista da Rádio Itatiaia, que são convidados a tomar

assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Vanderlei Miranda,

autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.

Logo após, passa a palavra aos convidados para que façam suas exposições.

Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta 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 2º turno, na forma do vencido em

1º turno, do Projeto de Lei nº 964/2007 (relator: Deputado Leonardo Moreira). Passa-

se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados requerimentos dos Deputados Sargento Rodrigues em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública para apurar denúncia de irregularidades nos

pátios (depósitos de veículos) utilizados pela BHTRANS e pelo Detran, em Belo

Horizonte; e Délio Malheiros em que solicita seja formulado voto de congratulações

com o Sr. Amauri Artimos da Matta pelo trabalho junto ao Procon Estadual. Cumprida

a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2009.

Adalclever Lopes, Presidente - Gil Pereira - Walter Tosta - Leonardo Moreira - Tiago

Ulisses.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 16/6/2009

Às 15h20min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Vanderlei
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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 pareceres de redação final e proposições da Comissão.

A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios nºs 216 e

767/2009, publicados no “Diário do Legislativo” de 11/6/2009. Submetidos a

discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 3.127, 3.166, 3.174, 3.185 e 3.225/2009. 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 Chico Uejo e Carlos Gomes em que

solicitam seja realizada visita ao Congresso Nacional no dia 23/6/2009, com a

finalidade de participar de reunião da Comissão de Agricultura da Câmara dos

Deputados em que se discutirá a situação da cafeicultura brasileira; e da Deputada

Ana Maria Resende em que solicita seja realizada audiência pública conjunta com a

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais para debater o Projeto Jaíba e a

situação atual dos envolvidos diretamente com o Projeto, quais sejam produtores

rurais, assentados e outros. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

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

Sala das Comissões, 23 de junho de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

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

16/6/2009

Às 18h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Chico Uejo, Ronaldo Magalhães e Sebastião Costa, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
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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. Anunciada a fase de

discussão do parecer sobre o Projeto de Lei nº 3.154/2009, que conclui pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, o

Presidente informa que se encontra em poder da Mesa proposta de emenda do

Deputado Ivair Nogueira. Encerrada a discussão, o Presidente submete a votação o

parecer, salvo proposta de emenda apresentada, o qual é aprovado. Após, submete a

votação, a proposta de emenda, que é rejeitada. 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 551/2007

(relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição); 3.209/2009 (relator:

Deputado Ronaldo Magalhães); 3.372/2009 (relator: Deputado Sebastião Costa) e

3.374/2009 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2009.

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

Sebastião Costa.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

17/6/2009

Às 8 horas, comparece na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo e

Arlen Santiago (por indicação do BSD), membros da supracitada Comissão. Estão

presentes, também, os Deputados, André Quintão e Paulo Guedes. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa
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a leitura da ata da reunião anterior e solicita ao membro da Comissão presente que a

subscreva. A Presidência informa que a reunião se destina a obter, em audiência

pública, esclarecimentos sobre a ocorrência de demarcação e homologação

incompleta das terras ocupadas pelo povo indígena Xacriabá, no Norte do Estado. A

Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. José Nunes de

Oliveira, Prefeito Municipal de São João das Missões; Domingos Gonçalves de

Alkimim, Presidente da Câmara Municipal de São João das Missões; Waldemar

Adilson Krenak, Administrador Regional da Fundação Nacional do Índio - Funai; Sra.

Maria de Lurdes Souza Nascimento, representando o Sr. Braulino Caetano dos

Santos, Membro da Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e

Comunidades Tradicionais; Cacique Domingos Nunes de Oliveira; Srs. Gercino José

da Silva Filho, Ouvidor Agrário Nacional e Presidente da Comissão Nacional de

Combate à Violência no Campo; Marcelo Martins Berthe, Juiz Auxiliar do Conselho

Nacional de Justiça; Altino Barbosa Neto, Chefe do Distrito Sanitário Especial

Indígena em Minas Gerais e no Espírito Santo; Elpídeo Dourado, Prefeito do

Município de Mirivânia; Rudimar Barbosa, Prefeito do Município de Itacarambi; e

Nilton Santos Seixas, Missionário do Conselho Indigenista da Equipe Xacriabá, que

são convidados a tomar assento à mesa. Na qualidade de autores do requerimento

que deu origem ao debate, o Presidente e o Deputado Paulo Guedes fazem suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 19 de junho de 2009.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/6/2009

Às 9h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Pimenta,

Doutor Rinaldo e Luiz Humberto Carneiro (substituindo o Deputado Fahim Sawan, por

indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo
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número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Pimenta, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Rinaldo, dispensa a

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

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

apreciar as matérias constantes na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios da Sra.

Rosângela Teixeira, Coordenadora do Projeto Vigisus II, apresentando o projeto de

pesquisa intitulado “Estudo de Prevalência de Base Populacional das Hepatites Virais

B e C nas treze macrorregiões do Estado de Minas Gerais”, para conhecimento,

análise do mérito e apoio desta Comissão para o seu desenvolvimento; do Sr. Luís

Márcio Araújo Ramos, Presidente da Fhemig, encaminhando a esta Comissão o

caderno de protocolos clínicos da Fhemig; e do Presidente da Comissão Especial da

Execução das Penas no Estado, Deputado João Leite, encaminhando cópia do

“Relatório da Visita ao Hospital do Pronto Socorro”, realizada pela Comissão de

Saúde Pública e Bem-Estar Social da Câmara Municipal de Juiz de Fora. 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, em turno único, pela

aprovação na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Constituição e Justiça, do

Projeto de Lei nº 3.178/2009 (relator: Deputado Carlos Pimenta); no 2º turno, pela

aprovação na forma do Substitutivo nº 1 ao Vencido no 1º turno do Projeto de Lei nº

236/2007 (relator: Deputado Ruy Muniz); e no 1º turno, pela aprovação da Emenda nº

2, apresentada em Plenário, ao Substitutivo nº 1 do Projeto de Lei nº 972/2007

(relator: Deputado Doutor Rinaldo). 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 3.121/2009 (relator: Deputado Carlos

Pimenta); 3.246/2009 (relator: Deputado Ruy Muniz); 3.271/2009 (relator: Deputado

Ruy Muniz); e 3.280/2009 (relator: Deputado Doutor Rinaldo). Submetidos a votação,

cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 3.899; 3.946; 3.963 a

3.966; 3.971 e 3.998/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
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compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Carlin

Moura em que solicita seja realizada visita ao Hospital Regional Imaculada

Conceição, no Município de Guanhães, com o objetivo de conhecer a implementação

do Pro-Hosp e as demandas regionais; e Délio Malheiros em que solicita seja

realizada visita ao Hospital João XXIII, no setor de queimados, para conhecer o

trabalho dessa instituição, que é referência em queimados na América Latina. A

Presidência recebe requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão em que solicita

a realização de audiência pública para debater o tema "A situação atual da Fundação

Ezequiel Dias - Funed: gestão, trabalho e produção". Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca-os para a

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

Sala das Comissões, 24 de junho de 2009.

Carlos Pimenta, Presidente - Luiz Humberto Carneiro - Doutor Rinaldo.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 17/6/2009

Às 10h10min, 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 obter esclarecimentos sobre a transformação da Codemig em empresa

pública, conforme disposto no Projeto de Lei nº 2.936/2008, bem como sobre o plano

de investimento da Companhia para os próximos anos, a apreciar a matéria constante

na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica que foi prorrogado

até o dia 30/6/2009 o prazo para o recebimento de emendas ao Projeto de Lei nº

3.337/2009. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as

quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.438/2008

(Deputado Adelmo Carneiro Leão); 2.644/2008 (Deputado Lafayette de Andrada) e
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3.196/2009 (Deputado Antônio Júlio), no 1º turno. A Presidência interrompe a 1ª Parte

da reunião para ouvir os Srs. Marcelo Arruda Nassif, Diretor de Operações da

Codemig, representando o Sr. Oswaldo Borges da Costa Filho, Presidente da referida

Companhia; Vicente de Paula Mendes e Jólcio Carvalho Pereira, respectivamente

Consultor Jurídico e Secretário-Geral da Codemig, que são convidados a tomar

assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Adelmo Carneiro

Leão, 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. O Deputado Jayro Lessa retira-se da reunião. 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, são aprovados, cada um por sua

vez, os pareceres pela aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.856/2008

(relator: Deputado Inácio Franco) e 2.985/2009 (relator: Deputado Antônio Júlio),

ambos na forma do vencido no 1º turno; e 3.248/2009 (relator: Deputado Lafayette de

Andrada); e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.187/2009 com a

Emenda nº 3, e pela rejeição das Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Constituição e

Justiça, e da Subemenda nº 1 à Emenda nº 1, da Comissão de Administração Pública

(relator: Deputado Lafayette de Andrada). 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, é apresentada,

pelo Deputado Lafayette de Andrada, a Proposta de Emenda nº 1, que recebe

parecer favorável do relator. Após discussão e votação é o parecer aprovado salvo a

proposta de emenda. Submetida a votação é aprovada a Proposta de Emenda nº 1. É

dada nova redação ao parecer. Após discussão e votação é rejeitado o parecer pela

rejeição do Projeto de Lei nº 2.962/2009 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão). O

Presidente designa como novo relator o Deputado Lafayette de Andrada, que emite

parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.962/2009 com a Emenda

nº 1. Na fase de discussão do parecer do relator, o Presidente defere o pedido de

vista do Deputado Inácio Franco. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
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compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. O Presidente

recebe requerimento, para o qual designa como relator o Deputado Lafayette de

Andrada, do Deputado Antônio Júlio em que solicita seja convidado o Secretário de

Saúde para, em reunião, prestar esclarecimentos sobre o monitoramento via satélite

nos veículos doados às prefeituras, bem como informar qual empresa prestará o

serviço. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 junho de 2009.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Doutor Rinaldo - Inácio Franco - Ivair

Nogueira.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/6/2009

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Domingos Sávio, Elmiro Nascimento, Lafayette de Andrada e Fábio Avelar

(substituindo o Deputado Neider Moreira, por indicação da Liderança do BPS),

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 a discutir e votar proposiçõs da Comissão. A seguir, comunica o

recebimento do ofício do Sr. Sebastião Dias Mendonça, Presidente da Câmara

Municipal de Guarani, publicado no “Diário do Legislativo” de 5/6/2009. Passa-se à 1ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.l86/2009 na forma do Substitutivo nº 8, que apresenta, e pela rejeição das Emendas

nºs 13 a 55 e dos Substitutivos nº 3 a 7 (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. Submetidos a
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votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 3.951, 3.952,

4.009 e 4.012/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Sargento Rodrigues

em que solicita seja realizada audiência pública com a finalidade de apurar denúncia

de irregularidades nos pátios utilizados pela BHTRANS, e pelo Detran-MG; e Délio

Malheiros (2) em que solicita seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de

providências para viabilizar soluções para os problemas orçamentários enfrentados

pelo Poder Judiciário, e seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social e ao Chefe

de Polícia Civil pedido de providências para que sejam convocados os candidatos

excedentes do último concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil 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, 24 de junho de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Padre João - Elmiro Nascimento.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 17/6/2009

Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Rosângela Reis

e Cecília Ferramenta e os Deputados Elmiro Nascimento e Lafayette de Andrada

(substituindo o Deputado Walter Tosta, por indicação da Liderança do BSD),

membros da supracitada Comissão. Está presente, também, a Deputada Ana Maria

Resende. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada

Cecília Ferramenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e comunica

o recebimento da seguinte correspondência, publicada no “Diário do Legislativo”, na

data mencionada entre parênteses: ofícios do Sr. Carlos Expedito Marques,

Presidente Voluntário da Apae - Divinópolis (5/6/2009); da Sra. Sandra Roberta
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Mendonça, Presidente Voluntária do Instituto Helena Antipoff (5/6/2009); do Sr. José

Antônio Baêta de Melo Cançado, Promotor de Justiça (16/6/2009). O Presidente

acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores

citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.328, 3.331, 3.340, 3.341, 3.351, 3.369/2009

(Deputado Walter Tosta); 3.062, 3.320/2009 (Deputada Cecília Ferramenta);

3.352/2009 (Deputada Rosângela Reis); todos em turno único. Passa-se à 1ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, em turno único, do

Projeto de Lei nº 3.259/2009 com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça (relator: Deputado Elmiro Nascimento); no 2º turno, do Projeto

de Lei nº 2.690/2008 na forma do vencido no 1º turno (relatora: Deputada Cecília

Ferramenta, em virtude de redistribuição); e pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos

de Lei nºs 3.269 e 3.312/2009 (relatora: Deputada Rosângela Reis). Passa-se à 2ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 1.823/2007,

com a Emenda nº 1, 2.953/2008, 3.268, 3.293, 3.294/2009 (relator: Deputado Walter

Tosta); 3.244, 3.265, 3.286, 3.301, 3.309/2009 (relator: Deputado Ivair Nogueira);

3.262, 3.279, 3.298, 3.299/2009 (relatora: Deputada Cecília Ferramenta); 3.273,

3.314, 3.324/2009 (relator: Deputado Elmiro Nascimento), que receberam parecer por

sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os

Requerimentos nºs 3.950 e 4.003/2009. Submetidos a discussão e votação, cada um

por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs

2.973, 3.027, 3.139, 3.143, 3.144, 3.146, 3.155, 3.159, 3.164, 3.165, 3.171, 3.184,

3.189, 3.214, 3.219, 3.224/2009. 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 promovido, conjuntamente com a Comissão de Saúde,

um ato público, em forma de vigília, em apoio aos aposentados de Minas Gerais e do

Brasil; Padre João em que solicita seja realizada audiência pública para discutir as
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causas dos constantes acidentes de trabalho na rede ferroviária do Estado de Minas

Gerais; Gilberto Abramo em que solicita seja realizada audiência pública a fim de

debater sobre o Projeto Curumim. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença 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 junho de 2009.

Rosângela Reis, Presidente - Ivair Nogueira - Ruy Muniz.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/6/2009

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria

Resende e os Deputados Braulio Braz, Ronaldo Magalhães e Dimas Fabiano,

membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Ademir

Lucas. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Braulio Braz, declara

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

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

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

reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 2.872/2008 (Deputado Ronaldo Magalhães), 3.089/2009

(Deputado Dimas Fabiano) e 3.247/2009 (Deputada Ana Maria Resende). 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 2.872/2008 (relator: Deputado Ronaldo Magalhães) e 3.089/2009

(relator: Deputado Dimas Fabiano). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 3.247/2009 (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.
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Sala das Comissões, 24 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães - Ana Maria Resende.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/6/2009

Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta e Doutor Rinaldo, membros da supracitada Comissão. Estão

presentes, também, os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Sargento Rodrigues e

Lafayette de Andrada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlos

Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Carlos Pimenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a discutir as consequências e os desdobramentos

das dispensas e licenças médicas no âmbito da Polícia Militar e do Corpo de

Bombeiros Militar. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.

Subtenente Luiz Gonzaga Ribeiro, Presidente da Associação dos Praças da Polícia

Militar e Bombeiro Militar - Aspra -; Cel. PM QOS Maria de Lourdes Faria Ferraz,

Presidente da Junta Central de Saúde; Cel. PM QOR José Barroso de Resende Filho,

Diretor-Geral do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas

Gerais - IPSM -; Conselheiro Ricardo Hernane Lacerda Gonçalves, representando o

Sr. João Batista Gomes Soares, Presidente do Conselho Regional de Medicina de

Minas Gerais - CRM - MG -; Ten. Cel. PM Antônio Roberto de Sá, Vice-Diretor

Administrativo do Hospital Militar, representando o Cel. PM Elói Lopes Filho, Diretor

de Saúde da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais; Cel. Vinícius Silveira

Fulgêncio, Assessor de Assistência à Saúde do Bombeiro Militar - AAS -; Cel.

Alexandre Salles Cordeiro, Assessor Institucional da Polícia Militar; 1º-Tenente PM

Nelson Henrique Pires, Presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e

Bombeiro Militar - AOPMBM -, 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. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.
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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, 24 de junho de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo - Fahim Sawan.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

17/6/2009

Às 17h15min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Durval Ângelo,

membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, dando-a por aprovada, e a subscreve. A Presidência informa que a

reunião se destina a discutir, em audiência pública, violações de direitos humanos e

agressões sofridas pelos ocupantes da Fazenda Capão Muniz, localizada no

Município de Rio Pardo de Minas, ligados ao MST. A Presidência interrompe a 1ª

Parte da reunião para ouvir os Srs. Gercino José da Silva Filho, Desembargador,

Ouvidor Agrário Nacional e Presidente da Comissão Nacional de Combate à Violência

no Campo; Afonso Henrique de Miranda Teixeira, Procurador de Justiça e

Coordenador do Centro de Apoio Operacional de Conflitos Agrários; Marcelo Martins

Berthe, Juiz Auxiliar do Conselho Nacional de Justiça; Elizeu José de Oliveira, Diretor

do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Rio Pardo de Minas; Oswaldo Samuel Costa

Santos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST -, representando

Cristiano Meireles, Coordenador do MST; Jairo Amorin, Coordenador da Organização

para Libertação dos Sem Terra - OLST -; Paulo Roberto Faccion, Assessor da

Comissão Pastoral da Terra - CPT -; Vereador José Maria dos Santos, Presidente da

Câmara dos Vereadores do Município de Rio Pardo; e Marcus Mendes, Delegado de

Polícia do Município de Rio Pardo, 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,



____________________________________________________________________________
1133

conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2009.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 18/6/2009

Às 10h15min, comparecem ao Plenário da Câmara Municipal de Belo Oriente as

Deputadas Cecília Ferramenta e Rosângela Reis (substituindo o Deputado Wander

Borges, por indicação da Liderança do BPS) e os Deputados Carlos Gomes

(substituindo o Deputado Paulo Guedes, por indicação da Liderança da Bancada do

PT) e Juninho Araújo (substituindo o Deputado Ademir Lucas, por indicação da

Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também,

os Deputados José Henrique e Carlin Moura. Havendo número regimental, a

Presidente, Deputada Cecília Ferramenta, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Carlos Gomes, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater, em

audiência pública, a instalação de Comarca no Município de Belo Oriente e a discutir

e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião

para ouvir os Srs. Humberto Lopes de Assis, Prefeito do Município de Belo Oriente;

Alex de Melo Estêvão, Presidente da Câmara Municipal de Belo Oriente; Ademir José

Siman, Prefeito do Município de Açucena; a Sra. Simone Campos Carvalho,

Assessora Judicial, representando o Sr. Gustavo Câmara Corte Real, Juiz da

Comarca de Açucena; os Srs. José Augusto Moreira Pimentel, Vice-Presidente da

Ordem dos Advogados do Brasil - OAB - na Comarca de Governador Valadares,

representando o Presidente, Sr. Marcelo Guimarães França; Agostinho Eustáquio da

Silva, representante da Ordem dos Advogados do Brasil da Comarca de Açucena;

José Geraldo Rivelli Magalhães, Diretor Executivo do Instituto Cenibra; e a Sra.
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Renata Cerqueira da Rocha Limones Monteiro, Promotora de Justiça, representando

o Sr. Fábio Finotti, Promotor Substituto da Comarca de Açucena, que são convidados

a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra aos Deputados Carlin

Moura, Juninho Araújo, José Henrique e a Deputada Rosângela Reis, 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 nas notas taquigráficas. A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e passa à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos das Deputadas Cecília Ferramenta e Rosângela Reis e dos Deputados

Carlos Gomes, Carlin Moura e Juninho Araújo em que solicitam seja realizada visita

ao Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais - TJMG -, com a finalidade de

discutir questões atinentes à instalação de Comarca no Município de Belo Oriente,

com a presença dos convidados que menciona; e Rosângela Reis em que solicita

sejam enviadas ao Presidente do TJMG as notas taquigráficas da reunião, bem como

solicita empenho dele na instalação da referida Comarca. 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, 24 de junho de 2009.

Cecília Ferramenta, Presidente - Wander Borges - Tenente Lúcio.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/6/2009

Às 14h45min, comparecem na Câmara Municipal de Santa Luzia os Deputados

Fábio Avelar e Irani Barbosa, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião, dispensa

a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da

Comissão presente que a subscreva. A Presidência informa que a reunião se destina

a prestar à população luziense esclarecimento acerca dos benefícios e das
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implicações gerados pela implementação da estação de tratamento de esgoto - ETE -

, já autorizada pela Copasa-MG. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para

ouvir a Sra. Maria Emília Alves, Presidente da Associação Ativa do Bairro Boa

Esperança; e os Srs. Ronaldo Matias de Souza e Sérgio Neves Pacheco,

Superintendente de Serviços e Tratamento de Efluentes e Gerente do Distrito do Alto

do Rio das Velhas, respectivamente, representando Márcio Augusto Vasconcelos

Nunes, Presidente da Copasa-MG -; Alípio Marques Rocha, 2º-Secretário da Câmara

Municipal de Santa Luzia e membro do Conselho Municipal de Meio Ambiente; Willer

Marques da Silva, Secretário de Habitação e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal

de Santa Luzia; Mário Lacerda Verneck Neto, Presidente da Comissão de Meio

Ambiente da OAB-MG; Vereador Lacy Carlos Dias, Presidente da Câmara Municipal

de Santa Luzia; Vereador Wilson Jardim, Presidente da Comissão de Meio Ambiente

da Câmara Municipal de Santa Luzia; e Vicente de Paula, Secretário de Governo,

representando o Prefeito de Santa Luzia, 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 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, 23 de junho de 2009.

Fábio Avelar, Presidente.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/6/2009

Às 15h12min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Carlin Moura e Arlen Santiago, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara

aberta a reunião, dispensa a leitura da ata, que é dada por aprovada e é subscrita

pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se
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destina a debater, em audiência pública, o desmembramento do câmpus avançado

da UFMG, no Município de Montes Claros, e sua transformação em unidade

autônoma. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir o Deputado

Federal Reginaldo Lopes, os Profs. Paulo Rogério Souza da Silveira e Juliano Pereira

e as estudantes Renata Flávia da Silva e Danielle Gonçalves Rocha, que são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado

Arlen Santiago, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, são aprovados os

requerimentos do Deputado Arlen Santiago (2) em que solicita seja realizada visita ao

Ministro da Educação, para tratar da transformação do câmpus da UFMG em Montes

Claros em unidade autônoma, conforme indicação feita pelo Deputado Federal

Reginaldo Lopes, na Câmara dos Deputados; sejam incluídos no rol de convidados

desta reunião os Profs. Paulo Rogério Souza da Silveira e Juliano Pereira e as

estudantes Renata Flávia da Silva e Danielle Gonçalves Rocha. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 junho de 2009.

Gláucia Brandão, Presidente - Carlin Moura - Arlen Santiago.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/6/2009

Às 10h15min, comparece no salão paroquial de Itamarandiba o Deputado Fábio

Avelar, membro da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Délio

Malheiros. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar,

declara aberta a reunião e, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
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Presidência informa que a reunião se destina a discutir a efetiva implementação do

Parque Estadual Serra Negra criado através do Decreto nº 39.907, de 1998, e discutir

e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião

para ouvir a Sra Nádia Aparecida de Araújo, Diretora de Áreas Protegidas, do IEF; e

os Srs. Charles Alessandro Castro Mendes, Consultor Jurídico da Semad,

representando os Srs. José Carlos de Carvalho, Secretário de Meio Ambiente de

Minas Gerais, e Humberto Candeias Cavalcanti, Diretor-Geral do Instituto Estadual de

Florestas - IEF -; Gelte Antônio Costa, Prefeito de Itamarandiba; Valdessi Fernandes

dos Santos, Presidente da Câmara dos Vereadores de Itamarandiba; Raimundo

Aparecido Lima, Gerente da Arcelor Mittal Jequitinhonha; Maurício Lafaete Monteiro,

Presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Itamarandiba -

Aciai -, 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,

conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Adalclever Lopes - Gil Pereira - Irani Barbosa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.432/2007

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em tela tem por objetivo dar

denominação à rodovia que liga a BR-135 ao Município de Patis.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. Vem agora a

matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, I, “b”,
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do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.432/2007 tem por finalidade dar a denominação de Valdomiro

Pereira de Souza à rodovia que liga a BR-135 ao Município de Patis.

Nascido em 1921, no Município de Patis, Valdomiro Pereira de Souza exerceu o

cargo de Escrivão do Cartório desse Município por 53 anos; além do mais, foi

fazendeiro e fabricante da cachaça Rumo Certo da Fazenda Poção.

A homenagem que ora se intenta prestar a essa saudosa personalidade constitui

ato de reconhecimento da população de Patis por sua dedicação à solução de

questões relativas ao Município, especialmente daquelas de caráter social.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.432/2007, em turno

único.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2009.

Djalma Diniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.062/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Deiró Marra, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Associação Beneficente Irmã Maximiliana, com sede no Município

de Patrocínio.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.062/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Beneficente Irmã Maximiliana, com sede no Município de Patrocínio, que possui como

finalidade a melhoria da qualidade de vida da população local, especialmente a mais

carente. Dessa forma, desenvolve ações nas áreas da saúde, da educação e da

assistência social; combate a fome e a pobreza; atua na promoção da ética, da
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cidadania, dos direitos humanos e de outros valores universais.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.062/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.320/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Creche Jesus não Desistiu de Você, com sede no

Município de Ribeirão das Neves.

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 3.320/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Creche Jesus não Desistiu de Você, entidade civil sem fins lucrativos que busca

desenvolver no Município de Ribeirão das Neves importante trabalho na área da

assistência social em benefício de crianças na faixa etária de até 12 anos.

Seu trabalho inclui a elaboração e a promoção de estratégias e ações

comprometidas com as necessidades do desenvolvimento físico, psicológico e

intelectual dos seus assistidos. Suas atividades são executadas com base nos

princípios da ética e da cidadania, pois objetivam garantir às crianças o direito de

crescerem e se desenvolverem em um ambiente saudável.

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

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.320/2009, em

turno único.
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Sala das Comissões, 24 de junho de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.396/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, a proposição em epígrafe tem por

objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Delfim Moreira os imóveis

que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a

Emenda nº 1, que apresentou.

Agora, a matéria vem a este órgão colegiado, a fim de receber parecer quanto à

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 2.396/2008 de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Delfim Moreira três imóveis, sendo um terreno com área de 2.000m²,

situado no Bairro Ponte de Zinco; outro, com área de 2.000m², situado no Bairro

Bicas de Cima; e um terceiro, com área de 10.000m², situado no lugar denominado

Salto, localizados nesse Município.

O parágrafo único do art. 1º da proposição determina que os imóveis serão

destinados ao funcionamento de projetos sociais. 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 das escrituras públicas de doação, não lhes 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 dos 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.
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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 corrigir dado cadastral de um

dos imóveis.

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 2.396/2008, no 1º

turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2009.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Adelmo Carneiro Leão - Doutor

Rinaldo - Ivair Nogueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.438/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto de lei em epígrafe visa

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Coronel Fabriciano o imóvel que

especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a

Emenda nº 1, que apresentou.

Agora, vem a matéria a este órgão colegiado a fim de ser apreciada quanto aos

aspectos financeiros e orçamentários, conforme preceitua o art. 188, combinado com

o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.438/2008 tem como finalidade conferir autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Coronel Fabriciano terreno

com área de 1.200m², localizado na Rua Boa Vista, Centro, nesse Município.

Cabe ressaltar que o parágrafo único do art. 1º da proposição determina que o

imóvel será destinado à instalação de equipamento de educação, para abrigar uma

unidade escolar destinada a crianças de famílias carentes, em consonância com o
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interesse da comunidade.

Ainda em defesa do interesse coletivo, 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 for utilizado com 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, tem o objetivo de explicitar que a finalidade do imóvel é a instalação de uma

unidade escolar e adequar seu texto à técnica legislativa.

Portanto, o projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que versam sobre

a transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário e

não implica repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.438/2008 no 1º

turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2009.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Doutor Rinaldo - Inácio

Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.949/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei nº

13.994, de 18 de setembro de 2001, que instituiu o Cadastro de Fornecedores

Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - Cafimp -, e

dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 18/12/2008, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização
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Financeira e Orçamentária.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer quanto aos aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria, conforme dispõe o art. 188, combinado

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

Fundamentação

O projeto de lei em análise visa a alterar a Lei nº 13.994, de 2001, que instituiu o

Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração

Pública Estadual - Cafimp.

A Lei Federal nº 8.666, de 21/6/93, estabelece normas gerais sobre licitações e

contratos celebrados pela administração pública, de observância compulsória pelos

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Os arts. 86 a 88

estabelecem sanções administrativas aplicáveis às pessoas físicas ou jurídicas

contratadas pela administração pública ou que participem de licitação promovida por

órgãos públicos.

Dispõem os arts. 87 e 88 da Lei de Licitações:

“Art. 87 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá,

garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar

com a administração, por prazo não superior a dois anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração

pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que

será concedida sempre que o contratado ressarcir a administração pelos prejuízos

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

§ 1º - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda

desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos

pagamentos eventualmente devidos pela administração ou cobrada judicialmente.

§ 2º - As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas

juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
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processo, no prazo de cinco dias úteis.

§ 3º - A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva

do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso,

facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da

abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de sua

aplicação.

Art. 88 - As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo anterior poderão também

ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos

por esta Lei:

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em

virtude de atos ilícitos praticados.”

No âmbito estadual, a Lei nº 13.994, de 2001, ao instituir o Cadastro de

Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública

Estadual, pretende regulamentar os incisos III e IV do art. 87 e o art. 88 da Lei de

Licitações.

O art. 3º da referida lei arrola algumas situações que caracterizam descumprimento

total ou parcial de obrigação contratual. No ensinamento de Marçal Justen Filho, as

penalidades administrativas apresentam configuração similar às de natureza penal,

sujeitando-se a regime jurídico semelhante a essas. Por isso, os princípios

fundamentais de direito penal são aplicados no direito administrativo repressivo, com

atenuações necessárias em face das peculiaridades do ilícito administrativo. Entende

o autor que, por força do princípio da especificação, a lei deve exaurir a previsão dos

tipos ou pressupostos da sanção. Deve, então, definir, caso a caso, a infração e

regular a individualização da sanção (“Comentários à Lei de Licitações Contratos

Administrativos”, 9ª ed., São Paulo: Dialética, 2002, p. 567).

Por outro lado, entende Jessé Torres Pereira Júnior que “é da natureza das

penalidades administrativas o abrandamento do rigor da tipificação da conduta que

gera o juízo de reprovação”. De acordo com o autor, não é necessário que a lei defina
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os tipos: deve haver espaço discricionário para a administração dosar a penalidade

apropriada (“Comentários à Lei de Licitações e Contratações da Administração

Pública”, 5ª ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2002, pp. 788 e 789).

No mesmo sentido é o entendimento de Maria Sylvia Zanella di Pietro que nos

ensina: “ao contrário do Direito Penal, em que a tipicidade é um dos princípios

fundamentais, decorrente do postulado segundo o qual não há crime sem lei que

preveja, no Direito Administrativo prevalece a atipicidade” (“Direito Administrativo”.

São Paulo: Atlas, 2003, p. 515).

O Superior Tribunal de Justiça - STJ - tem-se orientado de acordo com o segundo

entendimento doutrinário. Nesse sentido: Mandado de Segurança nº 13.101 - DF

(2007/0224011-3), Mandado de Segurança nº 13.041 - DF (2007/0197214-6) e

também:

“O princípio da proporcionalidade permite adaptar a sanção à gravidade da infração,

evitando punições excessivas em relação aos fatos que a motivaram. Em outras

palavras, a discricionariedade de que dispõe a Administração Pública permite dosar a

pena segundo a conduta praticada pela empresa, o que, no caso concreto em

análise, permite aplicar a pena de inidoneidade à empresa. (STJ - Mandado de

Segurança nº 8.361/DF - Ministro Felix Fischer - Terceira Seção, DJ 4/6/2007)”.

Vemos que o art. 3º da Lei nº 13.994, de 2001, apresenta, sem pretender ser de

forma taxativa, mas exemplificativa, algumas situações caracterizadoras de

descumprimento de obrigação contratual, que seriam as hipóteses de incidência da

sanção administrativa ou seus tipos. O art. 1º do projeto em estudo acrescenta ao rol

exemplificativo do art. 3º uma nova hipótese: “não assinatura do contrato no prazo

estabelecido pela administração pública estadual, frustrando ou retardando o

fornecimento”. Com efeito, a recusa em assinar o contrato no prazo estabelecido

configura descumprimento da obrigação. Vemos, então, que a alteração proposta visa

a densificar o princípio da especificação, explicitando de forma clara mais uma

hipótese de incidência da sanção administrativa. É medida que aprimora, pois, a

legislação estadual.

O art. 2º do projeto visa a dar nova redação aos arts. 6º, 7º, 9º e 10 da Lei nº

13.994, de 2001.
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O art. 6º da lei em vigor estabelece de forma taxativa os prazos da pena de

suspensão temporária de participação em licitação para cada uma das hipóteses de

incidência previstas nos incisos do art. 3º . Essa previsão taxativa das penas

apresenta dois problemas: o primeiro é que as hipóteses previstas no artigo não são

taxativas, mas exemplificativas, uma vez que o “caput” contém a expressão “dentre

outras”. Assim, as situações caracterizadoras de descumprimento de obrigação

contratual que não formam listadas nos incisos do art. 3º ficariam desprovidas de

pena, já que o art. 6º prevê de forma taxativa as penas, correlacionadas com os

incisos do art. 3º.

O segundo problema é que a previsão taxativa do prazo das penas pode implicar,

no caso concreto, afronta ao princípio da proporcionalidade. Afinal, ela impede a

dosimetria da pena, que deve considerar as peculiaridades do caso concreto. Como

nos ensina Marçal Justen Filho, é imperiosa a proporcionalidade entre a sanção e a

ilicitude praticada. Os graus de culpabilidade e de reprovação da conduta ilícita

devem informar o administrador ao aplicar a pena. Entretanto, é no caso concreto que

é possível aferir o dolo do infrator e, então, a reprovação da sua conduta. Por isso,

entendemos que a redação proposta no projeto em análise atende melhor ao

princípio da proporcionalidade, que deve informar o administrador ao aplicar a pena

administrativa.

Ademais, de acordo com a redação do art. 6º da Lei nº 13.994, de 2001, há a

possibilidade de se aplicar a pena de suspensão temporária do direito de licitar

cumulativamente com a pena de declaração de inidoneidade. Entretanto, conforme o

texto do § 2º do art. 87 da Lei de Licitações, a sanção de suspensão temporária do

direito de licitar e a sanção de declaração de inidoneidade podem ser cumuladas com

a sanção de multa. Dai se infere que as duas primeiras sanções não podem ser

cumuladas, mas apenas isoladamente com a de multa. A redação proposta no projeto

em estudo explicita que o administrador aplicará a sanção de suspensão temporária

ou, alternativamente, a de declaração de inidoneidade. A proposta corrige, portanto, a

impropriedade da lei estadual com relação à Lei de Licitações.

Já a redação proposta para o parágrafo único do art. 6º limita-se a acrescentar à lei

estadual a regra de competência contida no § 3º do art. 87 da Lei Federal nº 8.666,
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de 1993, segundo a qual, no âmbito estadual, a aplicação da penalidade de

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública é de

competência exclusiva de Secretário de Estado.

O art. 7º da Lei nº 13.994, de 2001, estabelece a obrigação e o procedimento para

o ordenador de despesa de órgão do Estado encaminhar ao órgão de controle interno

do Estado a relação das pessoas que devem ser incluídas no Cadastro de

Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública

Estadual. O projeto propõe alterar o dispositivo para que os ordenadores de despesa

encaminhem ao referido órgão de controle os processos administrativos que

culminarem na aplicação da sanção de suspensão temporária do direito de licitar ou

contratar com a administração ou de declaração de inidoneidade. O órgão analisaria,

então, a regularidade do processo e, sendo o caso, determinaria a inclusão da

pessoa punida no Cadastro. Justifica-se que essa alteração otimizaria o exercício do

controle interno no âmbito do Poder Executivo do Estado, evitando a inclusão

indevida de pessoas no Cadastro.

A proposta é salutar porque favorece a autotutela, dever da administração pública

que decorre do princípio da legalidade (Constituição da República, art. 37). Tratando-

se, porém, de controle interno, não seria correto submeter os órgãos dos Poderes

Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério Público, sob pena de

violação ao princípio da separação dos Poderes. Propomos então a manutenção do

procedimento vigente em relação a esses órgãos, para preservar sua autonomia.

Sugerimos ainda alteração no procedimento proposto para os órgãos do Poder

Executivo, tendo em vista que sujeitar a eficácia da decisão de Secretário de Estado

ao juízo do órgão de controle interno contrariaria o mencionado § 3º do art. 87 da Lei

Federal nº 8.666, de 1993. Propomos que a manifestação contrária da Auditoria-Geral

do Estado importe apenas em suspensão da penalidade, e sua eficácia ficaria, assim,

dependente de confirmação da autoridade responsável.

O art. 9º da lei sob comento estabelece que o saneamento da irregularidade que

ensejou a inclusão da pessoa no Cadastro importará na sua exclusão desse. Propõe-

se alterar a redação do dispositivo para restringir sua aplicação à penalidade de

inidoneidade, o que possibilita adequar a sistemática do Cadastro ao disposto no art.
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87 da Lei Federal nº 8.666, de 1993. Com efeito, nos termos da norma geral federal,

diferentemente da inidoneidade, a suspensão temporária de participação em licitação

é sanção imposta por prazo certo, não superior a dois anos, e a cessação de seus

efeitos independe de procedimento de reabilitação.

O art. 10 da Lei nº 13.994, de 2001, seja na redação vigente, seja na proposta no

projeto ora avaliado, resta, por sua vez, prejudicado, uma vez que não acrescenta

novo direito ou obrigação, pelo que somos por sua revogação.

Finalmente, considerando que sugerimos uma série de alterações pontuais no

projeto, sem, contudo, alterar-lhe substancialmente o conteúdo, consolidamos essas

propostas em substitutivo que apresentamos ao final deste parecer.

Conclusão

Concluímos, portanto, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto

de Lei nº 2.949/2008 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 13.994, de 18 de setembro de 2001, que institui o Cadastro de

Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual

- Cafimp.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 3º da Lei nº 13.994, de 18 de setembro de 2001, passa a vigorar

acrescido do seguinte inciso VII:

“Art. 3º - (...)

VII - a não assinatura do contrato no prazo estabelecido pela Administração Pública

Estadual, frustrando ou retardando o fornecimento.”

Art. 2º - Os arts. 6º, 7º, 8º e 9º da Lei nº 13.994, de 2001, passam a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 6º - Não sendo aceita a justificativa apresentada, o fornecedor estará sujeito,

sem prejuízo das demais sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21

de junho de 1993, à suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a

Administração Pública Estadual ou à declaração de inidoneidade.

Parágrafo único - É de competência exclusiva de Secretário de Estado, ou

autoridade equivalente, insuscetível de delegação, a aplicação da penalidade de
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declaração de inidoneidade, conforme previsto no § 3º do art. 87 da Lei Federal nº

8.666, de 1993.

Art. 7º - Os órgãos do Poder Executivo encaminharão, até o quinto dia útil de cada

mês, à Auditoria-Geral do Estado os autos dos processos administrativos que

concluírem pela aplicação de uma das sanções mencionadas no art. 6º.

§ 1º - O encaminhamento dos autos dos processos administrativos, nos termos

deste artigo, é de responsabilidade do ordenador de despesas do órgão ou entidade.

§ 2º - A Auditoria-Geral do Estado procederá à análise do processo administrativo e

determinará a inclusão do fornecedor punido no Cadastro de que trata esta lei.

§ 3º - Em razão da análise a que se refere o § 2º, a Auditoria-Geral do Estado

poderá converter o processo em diligência à autoridade que aplicou a sanção,

sugerindo a sua revisão, para adequá-la aos preceitos da legislação, nos termos do

art. 64 da Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002.

§ 4º - A conversão do processo em diligência, nos termos do § 3º, implica a

suspensão dos efeitos da decisão, até a sua confirmação ou revisão.

Art. 8º - Os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, o Tribunal de Contas e o

Ministério Público encaminharão, até o quinto dia útil de cada mês, à Auditoria-Geral

do Estado a cópia dos autos dos processos administrativos punitivos que concluírem

pela aplicação de uma das sanções mencionadas no art. 6º e solicitarão a inclusão

dos fornecedores punidos no Cadastro de que trata esta lei.

§ 1º - Do processo constarão o nome ou a razão social do fornecedor, seu número

de cadastro de pessoa física ou jurídica no Ministério da Fazenda - CPF ou CNPJ -, o

número do contrato, a descrição da inadimplência contratual e a sanção aplicada,

com o respectivo prazo de vigência.

§ 2º - O encaminhamento da cópia dos autos dos processos administrativos é de

responsabilidade do titular do órgão.

Art. 9° - No caso de declaração de inidoneidade, o ressarcimento integral dos

prejuízos resultantes da inadimplência contratual ou do ato ilícito praticado importará

a reabilitação do fornecedor, desde que requerida pelo interessado à própria

autoridade que aplicou a penalidade e após o decurso do prazo mínimo de dois anos,

conforme disposto no § 3º do art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 1993.”.



____________________________________________________________________________
1150

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Fica revogado o art. 10 da Lei nº 13.994, de 2001.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ronaldo Magalhães - Ademir

Lucas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.284/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, a proposição em epígrafe tem por

objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Presidente Olegário o

imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Agora, vem a matéria a este órgão colegiado a fim de ser apreciada quanto aos

aspectos financeiros e orçamentários, conforme preceitua o art. 188, combinado com

o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.284/2009 pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Presidente Olegário o imóvel constituído de terreno com área de

6.000m², situado no Distrito de Ponte Firme, nesse Município.

Cabe ressaltar que o parágrafo único do art. 1º da proposição determina que o

imóvel será destinado à construção de uma creche, em consonância com o interesse

da comunidade.

Ainda em defesa do interesse coletivo, o art. 2º prevê a reversão do imóvel ao

patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da

escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

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
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a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode

ser realizada com a referida autorização.

Portanto, o projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que versam sobre

a transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário e

não implica repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.284/2009 no 1º

turno.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2009.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Doutor Rinaldo - Adelmo Carneiro Leão

- Inácio Franco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.008 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.008/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar à Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Aventureiro o

imóvel que especifica, foi aprovado no 2° turno, na  forma do vencido no 1° turno.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.008/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santo Antônio do Aventureiro o

imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Santo Antônio

do Aventureiro imóvel com área de 2.200m² (dois mil e duzentos metros quadrados),

situado na Rua José Antônio Serra, 15, Centro, naquele Município, registrado sob o

n° 13.521, a fls. 48 do Livro 3-V, no Cartório de R egistro de Imóveis da Comarca de

Além Paraíba.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se a uso público e não
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pode ser utilizado para programas habitacionais ou regularização fundiária

promovidos pela administração pública.

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, 24 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ronaldo Magalhães.

PARECER SOBRE A EMENDA Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 972/2007

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria dos Deputados Fahim Sawan e Eros Biondini, o projeto de lei em análise

institui procedimentos para a identificação do recém-nascido e de sua mãe nos

hospitais e nas maternidades do Estado. O Projeto de Lei nº 2.988/2009, do

Deputado Leonardo Moreira, encontra-se anexado à proposição, por se tratar de

medida semelhante.

Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela

constitucionalidade, juridicidade e legalidade da proposição na forma original. A

Comissão de Saúde opinou pela aprovação da matéria na forma em que foi proposta,

com a Emenda n° 1, que apresentou. A Comissão de Fi scalização Financeira e

Orçamentária opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que

apresentou.

Na fase de discussão do projeto no 1º turno, foi apresentada, em Plenário, a

Emenda nº 2 ao Substitutivo nº 1, que vem a esta Comissão para receber parecer,

nos termos do art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe visa instituir medidas de identificação de recém-

nascidos e suas mães nos hospitais e maternidades que realizem partos no Estado,

com o fim de aumentar a segurança nesses estabelecimentos.

A Emenda nº 2, apresentada pelo Deputado Délio Malheiros em Plenário, pretende

alterar a redação do art. 1º do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de
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Fiscalização e Orçamentária. Esse dispositivo prevê que os hospitais e maternidades

estabelecidos no Estado identificarão o recém-nascido e sua mãe por meio de

pulseira confeccionada em plástico PVC, antialérgico e com bordas laterais que não

agridam a pele. Nos termos da emenda apresentada, o art. 1º do substitutivo passa a

determinar que os hospitais e as maternidades estabelecidos no Estado adotarão

sistemas e mecanismos para a identificação do recém-nascido e de sua mãe, sem

detalhar como isso deve ser feito.

Consideramos que a alteração é oportuna, uma vez que é inadequado dispor sobre

detalhes tão técnicos e específicos em matéria de lei, pois esta, como norma geral e

abstrata que é, deve disciplinar abstratamente as situações que estão sujeitas a seu

comando. Pormenores técnicos devem ser matéria de norma infralegal. Com isso,

evita-se que as leis fiquem obsoletas diante das inovações, efetuando-se as

alterações necessárias nos atos infralegais, que podem ser modificados mais

facilmente.

Caso o substitutivo venha a se transformar em norma jurídica nos termos em que

se encontra, esta não poderia acompanhar eventual aperfeiçoamento das medidas de

identificação dos recém-nascidos, tornando-se norma ultrapassada, razão pela qual

concordamos com a modificação proposta.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação da Emenda nº 2, apresentada em

Plenário, ao Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº 972/2007.

* Caso o Substitutivo nº 1 seja rejeitado, fica prejudicada a Emenda nº 2.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2009.

Carlos Pimenta, Presidente - Doutor Rinaldo, relator - Luiz Humberto Carneiro.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 24/6/2009, as seguintes comunicações:

Do Deputado Hely Tarqüínio, notificando o falecimento do Sr. Dimas Goulart da

Silveira, ocorrido em 22/6/2009, em Patos de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento da Sra. Juventina Clara da

Silva, ocorrido em 23/6/2009, em João Monlevade. (- Ciente. Oficie-se.)
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Do Deputado Domingos Sávio, notificando o falecimento da Sra. Maria Francisca

Ribeiro, ocorrido em 19/6/2009, em Carmópolis de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 27 DE JUNHO DE 2009

ATAS

ATA DA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 25/6/2009

Presidência dos Deputados Doutor Viana e Sargento Rodrigues

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

do Deputado Ademir Lucas; aprovação - Registro de presença - 2ª Fase (Grande

Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.467 a 3.473/2009 -

Requerimentos nºs 4.102 a 4.113/2009 - Requerimentos dos Deputados João Leite,

Luiz Humberto Carneiro, Antônio Carlos Arantes e outros, Domingos Sávio e José

Henrique e outros e Doutor Viana e outros e da Deputada Ana Maria Resende -

Comunicações: Comunicações das Comissões de Assuntos Municipais e do Trabalho

- Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Sargento Rodrigues e Weliton Prado -

2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações -

Despacho de Requerimentos: Requerimentos da Deputada Ana Maria Resende e dos

Deputados Luiz Humberto Carneiro, Antônio Carlos Arantes e outros, Domingos

Sávio e José Henrique e outros e Doutor Viana e outros; deferimento - Inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Weliton Prado - Sargento Rodrigues -

Adalclever Lopes - Ademir Lucas - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio -

Arlen Santiago - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Delvito Alves - Dimas Fabiano -

Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Gil Pereira -

Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -

Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Neider Moreira - Rômulo

Veneroso - Sávio Souza Cruz - Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges.

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

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 2º-Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discuti-la, o Deputado

Ademir Lucas.

O Deputado Ademir Lucas - Sr. Presidente, parece-me que há uma omissão, se

ouvi bem. Na ata consta que foi votado requerimento de inversão de pauta de alguns

projetos, consta a declaração do voto do nobre Deputado Carlin Moura, mas não

consta que os projetos foram aprovados em 1º turno. Por favor, gostaria que fosse

repetida a leitura desse trecho, porque parece-me que não consta claramente,

expressamente, que os projetos foram aprovados.

O Sr. Secretário - Sr. Presidente, farei novamente a leitura do trecho solicitado para

o devido esclarecimento.

- Procede-se à leitura do trecho solicitado.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a por aprovada.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra, com muita alegria, a presença, em

Plenário, do Vereador Anderson Saleme, da Câmara Municipal da nossa grande

Divinópolis, que esteve representando essa Câmara no Palácio da Liberdade quando

da assinatura do termo de compromisso para a instalação da Proema na cidade.

Abraço, Anderson. Espero que o senhor faça um grande mandato defendendo o

Legislativo de Divinópolis. Registro também a presença, nas galerias, do Sr. Joviano

Ferreira de Oliveira, Presidente da Associação de Moradores do Bairro São João

Batista, localizado na bela cidade de Turmalina. Grande abraço ao Presidente da
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Associação. Espero que o senhor também faça um grande trabalho no exercício da

sua missão.

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 3.467/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Proteção ao Idoso de Piraúba - Apip -,

com sede no Município de Piraúba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção ao Idoso de

Piraúba - Apip -, com sede no Município de Piraúba.

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

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2009.

Alberto Pinto Coelho

Justificação: Fundada em 2006, a Associação de Proteção ao Idoso de Piraúba,

entidade sem fins lucrativos, tem por escopo defender os interesses desse segmento

da população junto aos órgãos públicos e privados e promover a melhoria de sua

qualidade de vida. Para a consecução de sua finalidade, realiza atividades de caráter

social, cultural, desportivo, recreativo e profissionalizante, por meio de jogos, peças

teatrais, cursos e similares; proporciona o convívio entre seus assistidos e a

comunidade em que se encontram; orienta sobre questões relacionadas com a saúde

da família e da velhice, enfatizando a importância das medidas preventivas;

desenvolve ações de habilitação e reabilitação das pessoas da terceira idade,

buscando integrá-las na vida comunitária; fiscaliza o cumprimento da legislação

vigente, especialmente o Estatuto do Idoso, defendendo seus direitos e dando

encaminhamento a suas reivindicações.

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 3.468/2009

Declara de utilidade pública a Associação Fé, Esperança e Caridade - Asfec de

Matozinhos, com sede no Município de Matozinhos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Fé, Esperança e Caridade

- Asfec de Matozinhos, com sede no Município de Matozinhos.

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

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2009.

Antônio Júlio

Justificação: Fundada em 2000, no Município de Matozinhos, a Associação Fé,

Esperança e Caridade - Asfec de Matozinhos é entidade sem fins lucrativos, com

duração indeterminada e de cunho social.

A Asfec desenvolve trabalho de assistência às famílias da comunidade que

representa, por meio da doação de alimentos, remédios, roupas e atendimento

médico.

A Associação atende a todas as exigências listadas na Lei nº 12.972, de 1998,

como estar em funcionamento há mais de um ano e ter diretoria composta de

pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Em face do exposto, esperamos contar 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 3.469/2009

Declara de utilidade pública a Associação Amigos do Ekilíbrio - Dança, Cultura e

Cidadania, com sede no Município de Juiz de Fora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Amigos do Ekilíbrio -
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Dança, Cultura e Cidadania.

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

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2009.

Carlos Mosconi

Justificação: A Associação Amigos do Ekilíbrio - Dança, Cultura e Cidadania, com

sede e foro no Município de Juiz de Fora, foi constituída em 16/11/2001. É uma

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e com tempo indeterminado de

duração.

A Associação tem por objetivo contribuir para o pleno exercício de cidadania de

pessoas com deficiências, crianças, adolescentes em situação de risco e das demais

pessoas envolvidas com arte. Para tanto, promove a participação efetiva dessas

pessoas na sociedade por meio do desenvolvimento de projetos voltados para

estímulo e a potencialização desses grupos no que se refere às atividades artísticas;

relaciona-se com instituições governamentais e não governamentais, objetivando

apoio, troca de experiências e financiamento de projetos por meio de parcerias e

outros meios afins; promove e participa de encontros, cursos e atividades artísticas,

sociais, culturais e educativas, com a finalidade de divulgar os trabalhos artísticos

produzidos pelos alunos, bem como despertar o interesse pela arte; utiliza

experiências de meios de comunicação, como televisão, jornal e rádio, para

veiculação dos trabalhos e projetos desenvolvidos pela Associação, assim como de

outros grupos afins, proporcionando uma maior participação e inclusão dos seus

participantes na dinâmica da vida societária. Além disso, busca associar outras

pessoas interessadas em a arte, objetivando a ampliação e o fortalecimento das

ações da Associação Amigos do Ekilíbrio – Dança, Cultura e Cidadania.

Diante do exposto, 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 de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.470/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Comunitário de
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Buriti Grande - ACBG -, com sede em Buriti Grande.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Comunitário de Buriti Grande - ACBG -, com sede em Buriti Grande.

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

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2009.

Fábio Avelar

Justificação: O projeto de lei em apreço visa declarar de utilidade pública a

Associação de Desenvolvimento Comunitário de Buriti Grande - ACBG -, com sede

em Buriti Grande e foro em Pitangui. É entidade civil sem fins lucrativos e com

duração por tempo indeterminado.

Tem como finalidades promover o desenvolvimento comunitário por meio da

realização de obras de melhoramentos com recursos próprios ou obtidos por doação

ou empréstimo, além de proporcionar a melhoria do convívio entre os habitantes da

comunidade, por meio da integração de seus moradores.

Visa também proporcionar aos associados e seus dependentes atividades

econômicas, culturais, desportivas e de saúde; proporcionar atividades assistenciais,

diretamente ou por meio de instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos.

Considerando a missão e os objetivos da Associação, submeto aos meus nobres

pares este projeto de lei, pedindo sua aprovação.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.471/2009

Declara de utilidade pública a Associação Cristã Esperança do Futuro, 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 Cristã Esperança do

Futuro, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2009.
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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 gestante, à

infância, à adolescência, e ao idoso. Além disso, tem como meta o amparo a crianças

e adolescentes carentes, a integração ao mercado de trabalho, a reabilitação e a

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, e pauta-se nos princípios da universidade da cobertura e do

atendimento, da seletividade e da distributividade na prestação dos benefícios e

serviços.

Refira-se, aliás, que a assistência social possui interface com diversas políticas

públicas, envolvendo, 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.

Diante da necessidade da redução das desigualdades sociais, a sociedade civil

organizou-se e, em 15/3/2006, foi fundada a Associação Cristã Esperança do Futuro,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza beneficente e de

promoção social.

A entidade em comento tem por finalidades estatutárias promover a beneficência

cristã por meio de assistência espiritual e material, amparar o menor carente, prestar

serviços educacionais, realizar cursos profissionalizantes, manter livrarias e

bibliotecas, prestar serviços médicos ambulatoriais e odontológicos e desenvolver

ações assistenciais em núcleos específicos.

A Associação propaga como sua missão melhorar a qualidade de vida dos carentes

ou menos afortunados, desenvolvendo ações sócio-assistenciais direcionadas às

crianças e aos adolescentes, seus pais e à comunidade, tais como: programas

regulares de distribuição de alimentos, brinquedos e materiais escolares, atividades

educacionais e recreativas, cursos profissionalizantes, aulas de educação moral e

cristã e programas de atendimento dentário.

Como visto, a associação presta relevantes serviços à comunidade, uma vez que

desenvolve ações que visam atender às crescentes demandas das pessoas em
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situação de vulnerabilidade social, tendo como propósito contribuir para seu

desenvolvimento humano dessas pessoas e promover sua inclusão social.

Diante do exposto, pacífico é o fato de que a Associação Cristã Esperança do

Futuro busca a construção de uma sociedade mais democrática, respaldada em uma

alternativa de desenvolvimento que contemple a inclusão social com justiça e a

universalização dos direitos sociais, culturais e civis dos adolescentes.

Por estarem cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta

Casa para que seja reconhecido esse nobre trabalho com a concessão do título de

utilidade pública à referida 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 3.472/2009

Declara de utilidade pública o Lar Divina Providência da Sociedade de São Vicente

de Paulo, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lar Divina Providência da Sociedade

de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2009.

Padre João

Justificação: O Lar Divina Providência da Sociedade de São Vicente de Paulo é

associação civil de direito privado sem fins lucrativos, fundada em 30/12/89. 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 condições de saúde física e mental e

proporcionar assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições

de liberdade e dignidade, visando à preservação de sua saúde física e mental.

O processo objetivando a utilidade pública encontra-se legalmente amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares à aprovação deste
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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 3.473/2009

Declara de utilidade pública o Projeto Assistencial Construindo o Amanhã - Pacoa -,

com sede no Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Projeto Assistencial Construindo o

Amanhã - Pacoa -, com sede no Município de Betim.

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

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2009.

Inácio Franco

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

Assistencial Construindo o Amanhã - Pacoa -, fundado em 20/3/96, associação sem

fins econômicos de caráter de assistencial.

O Projeto Assistencial Construindo o Amanhã tem por finalidade organizar os

moradores de sua área de abrangência para compor seu quadro social para defesa

de seus direitos; desenvolver ações que visem à proteção e à promoção da família,

maternidade, infância, juventude e do idoso; incentivar as atividades de inclusão

social e formação da cidadania; promover atividades que visem à integração da

comunidade local.

O projeto também tem como objetivo a implementação de cursos de formação

profissional para a futura integração no mercado de trabalho, o incentivo à

organização da comunidade em cooperativas e a proteção e a promoção da saúde.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
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Nº 4.102/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Planejamento pedido de providências para a doação de um imóvel

localizado no Município de Teófilo Otôni ao Corpo de Bombeiro mediante a

elaboração de um Termo de Vinculação e Responsabilidade entre o Estado e esse

órgão. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Nº 4.103/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Alberto Deodato Maia Barreto Neto por sua posse como

Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado. (- À Comissão de Administração

Pública.)

Nº 4.104/2009, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Associação Brasileira de Ouvidores/Ombudsman - Seção

Minas Gerais - ABO-MG - pela realização do 1º Fórum de Ouvidores e Ombudsman

de Minas Gerais. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Nº 4.105/2009, do Deputado Padre João, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente do Tribunal de Justiça pedido de providências para a designação de um

Juiz de Direito para a Comarca de Viçosa, com a consequente instalação de uma

vara. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 4.106/2009, do Deputado Padre João, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente do Tribunal de Justiça pedido de informação sobre os procedimentos para

o funcionamento da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de

Abre Campo, instalada em 19/6/2009. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 4.107/2009, do Deputado Tenente Lúcio, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para a concessão do título de Cidadão

Honorário do Estado de Minas Gerais ao Sr. Nelson de Abreu Pinto, Presidente da

Confederação Nacional do Turismo - CNTur -, com sede em Brasília. (- À Comissão

de Turismo.)

Nº 4.108/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Guarda de Marujo Nossa Senhora do Rosário pelo

transcurso de seu sexto aniversário de fundação. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 4.109/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Alberto Deodato Maia Barreto Neto pela sua posse
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como Desembargador no Tribunal de Justiça do Estado. (- Semelhante proposição foi

apresentada anteriormente pelo Deputado Wander Borges. Anexe-se ao

Requerimento nº 4.103/2009, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 4.110/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Ministro do Desenvolvimento pedido de providências para que o Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES - aprove apoio financeiro, por meio de

financiamento, à Cooperativa dos Trabalhadores na Indústria Metalúrgica de Raul

Soares Ltda. - Coopertrim.

Nº 4.111/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente do BNDES pedido de providências para a concessão de financiamento à

Cooperativa dos Trabalhadores na Indústria Metalúrgica de Raul Soares Ltda. -

Coopertrim - a fim de que possa arrendar as instalações industriais da Industrial São

Sebastião S.A. - Tarza -, que paralisou suas atividades, e de que os trabalhadores

possam retomar a produção, organizados em cooperativa. (- Distribuídos à Comissão

do Trabalho.)

Nº 4.112/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para a concessão do título de Cidadão

Honorário do Estado de Minas Gerais ao Pastor Silas Malafaia, Vice-Presidente do

Conselho Interdenominacional de Ministros Evangélicos do Brasil - Cimeb. (- À

Comissão de Cultura.)

Nº 4.113/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Comandante de Policiamento da Capital pedido de informações

relativas aos atos de transferência dos militares cuja situação será objeto de

audiência pública dessa Comissão em 2/7/2009. (- À Mesa da Assembleia.)

Do Deputado João Leite em que solicita seja realizado ciclo de debates sobre o

esporte na infância e na juventude.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Luiz Humberto

Carneiro, Antônio Carlos Arantes e outros, Domingos Sávio e José Henrique e outros

e Doutor Viana e outros e da Deputada Ana Maria Resende.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Assuntos



____________________________________________________________________________
1166

Municipais e do Trabalho.

Oradores Inscritos

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

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

Deputadas, público que nos acompanha das galerias e pela TV Assembleia, venho a

esta tribuna para falar do Projeto de Lei no 1.874, de minha autoria, que já recebeu

contribuições das Comissões de Cultura, do Trabalho e de Justiça e que dispõe sobre

a forma de disciplinar o funcionamento das chamadas festas “rave”.

Sabedor de que os ilustres pares nesta Casa estão preocupados especialmente

com a família e com a nossa juventude, queremos alertá-los sobre alguns aspectos.

Para tanto, trouxemos aqui alguns dados que merecem, mais do que ser lembrados,

devem servir de base para uma reflexão. Com o projeto de lei que apresentamos,

pretendíamos, em um primeiro momento, proibir a realização desses eventos, mas,

em virtude das cobranças que recebemos de outros parlamentares, com a alegação

de que estaríamos tolhendo a liberdade de expressão pela música, permitimos que o

projeto avançasse deixando de ser proibitivo e pretendendo agora apenas disciplinar

a matéria. Nesta semana, na terça-feira à noite, quando iniciamos o processo de

votação de algumas matérias, foi solicitado a este Deputado que acatasse o pedido

de adiamento da votação desse projeto.

Muitos talvez não saibam o significado e o objetivo dessas festas, em que pese a

seus organizadores terem vindo a esta Assembleia e participado de debates nas

comissões da Casa, obviamente defendendo seu interesse e a permissão para

realizar essas festas, com intuito lucrativo e sem preocupação com a juventude e com

a família, instituição mais antiga da humanidade. Essas pessoas vêm fazendo

pressão sobre alguns Deputados desta Casa - felizmente, raros, - para que a

tramitação desse projeto não avance. Mas é bom dar alguns exemplos, para que a

situação fique clara.

Recentemente, no dia 30 de maio, aconteceu um evento desse tipo, cujo “folder”

temos em mão, no Bairro Olhos d´Água. Quem esteve lá e quem participa desse tipo

de festa, com música eletrônica, sabe que, infelizmente, a festa “rave” é diferenciada

pelo uso e tráfico de LSD e “ecstasy”, que hoje está concentrado nesse tipo de evento
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- isso é uma constatação. Durante os debates nas comissões, alguns Deputados têm

tentado insistentemente postergar a aprovação desse projeto alegando, como

subterfúgio, ora que a competência para legislar sobre o assunto seria do Município,

ora que estaríamos tolhendo a liberdade de expressão e da cultura. Mas o projeto

está em processo de votação; ele será aprovado ou derrotado, mas será apreciado

pelo Plenário desta Casa.

Assim, é bom, Sr. Presidente, que tenhamos noção do que a droga vem fazendo

com a nossa juventude e com a família.

A mãe, o pai, os irmãos, os tios, os primos e as pessoas próximas conhecem o

desespero do cidadão dominado pelo uso de drogas. Além de causar esse estrago e

o esfacelamento do núcleo familiar, ainda temos a dependência química que leva

essas pessoas para clínicas de recuperação e hospitais. Isso quando podem pagar

por um tratamento em clínica de recuperação.

Fizemos questão de retirar alguns trechos de matérias publicadas a respeito do

envolvimento da juventude com a droga de maneira geral. O “Correio Braziliense”, em

matéria publicada em 11/3/2009, diz: “Juventude armada: por que droga e arma são

irmãs siamesas? Uma não anda sem a outra. Em janeiro de 2008, houve 195

apreensões de armas ilegais no Distrito Federal. No mesmo mês deste ano, foram

264, um aumento de 35%. Segundo a polícia, a maior parte delas estava na mão de

adolescentes e jovens adultos. Muitos criminosos entregam as armas para os

menores de idade porque o Estatuto da Criança e do Adolescente é mais brando do

que o Código Penal, observa o Comandante-Geral da Polícia Militar, Cel. Antônio

José de Oliveira Cerqueira”.

Outro trecho de matéria publicada no portal “UAI” em 12/3/2009 diz o seguinte:

“Adolescente é apreendido pela 21ª vez por tráfico de drogas. Um adolescente de 16

anos foi apreendido pela 21ª vez por envolvimento com tráfico de drogas no

Aglomerado do Cafezal, na região Sul de Belo Horizonte. Ele foi flagrado com um

jovem de 17 anos com armas e drogas nesta quinta-feira”.

O jornal “Aqui” traz a seguinte matéria do jornalista Eduardo Costa, publicada em

12/3/2009: “O problema é nosso. Moradores de Betim, na semana passada, cederam

à primeira ordem dos traficantes e aderiram a um começo de toque de recolher. A
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segurança é um dever do Estado, mas uma responsabilidade de todos nós, se

quisermos ter paz”.

O jornal “Estado de Minas” publicou no dia 31/5/2009: “Consumo de 400% além da

média. Cidadania e loucura. Aumento de uso de ‘crack’, inclusive entre crianças, lota

a rede pública de saúde mental. Instituições não dão conta da avalancha de casos, e

a fragilidade do sistema impede soluções. Uma das maiores pedras no caminho da

reforma psiquiátrica brasileira é a mistura de cocaína com substâncias altamente

tóxicas. O ‘crack’, que leva 15 segundos para chegar ao cérebro e provocar reações

pelo corpo todo, transformou-se em um desafio gigantesco para a rede pública de

saúde mental. Pipocam, cada vez com mais intensidade, casos de crianças e

adolescentes, usuários preferenciais da droga, em unidades de atendimento. A rede

que deveria dar conta desse tipo de demanda, entretanto, permanece longe do ideal.

Há, no País, 186 centros de atenção psicossocial especializados em dependência

química, enquanto a meta traçada pelo governo federal, já para 2010, é de 350. No

caso da infância, a situação é ainda mais crítica. Em Montenegro, no Rio Grande do

Sul, 2,9% da população são usuários de ‘crack’. Esgotadas pelo sofrimento de perder

os filhos para a droga, mães do Município articularam movimento”.

A revista “Veja” publicou, no dia 18/2/2009, na página 82: “Mergulho no submundo.

A Polícia Federal prende 55 jovens de classe média que traficavam drogas sintéticas.

Um deles fornecia armas e granadas a bandidos de uma favela do Rio de Janeiro”.

Sr. Presidente, um dos trechos da matéria diz o seguinte: “Quase tudo era vendido

em festa ‘rave’, uma prova definitiva de que esses eventos são a principal razão da

existência do tráfico de drogas sintéticas. Diz o titular da Delegacia Federal de

Entorpecentes do Rio, Víctor César dos Santos: ‘Isso é muito incentivado pela

omissão dos pais, que veem seus filhos indo a essas festas, sabem o que ocorre lá e

não fazem nada’. Ajudaria também se a própria polícia e os governos estudassem

formas de proibir festas desse tipo, a exemplo do que está sendo cogitado em vários

países”.

Portanto, Sr. Presidente, a proposta de proibir a festa “rave”, constante no início do

nosso projeto, era única e exclusivamente pela preocupação deste parlamentar com o

envolvimento da nossa juventude com o uso e o tráfico de drogas sintéticas. De vez
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em quando ouvimos algumas pessoas interessadas em promover eventos e ter lucro

com as denominadas festa “rave”. Dizem que estamos tolhendo a liberdade, que

estamos tentando reinventar a roda, que no “axé” e em outros eventos a droga

também corre solta. Sabemos perfeitamente, e é constatado que em outros eventos

festivos há envolvimento de pessoas com drogas, mas não da forma como ocorre nas

festas “rave”. A própria matéria da Polícia Federal revela, com clareza, o que vem

ocorrendo nas chamadas festas “rave”.

Há cerca de três meses, Deputado Weliton Prado - passou despercebido e não

juntei a matéria do “Estado de Minas” -, um jovem de classe média alta, morador do

Bairro São Luís, Pampulha, próximo ao Mineirão, Zona Norte de Belo Horizonte, foi

preso pela Polícia Federal com 5 mil comprimidos de “ecstasy”. O pai desse jovem,

estudante do 5º ano de Medicina, respondia ao jornalista daquela matéria: “Como

poderei andar atrás de um rapaz de 24 anos?”. Ali está destruída a família, Sr.

Presidente, porque esse jovem de 24 anos pode ter sido levado por festas desse tipo.

Sabemos o tipo de tribo que frequenta essas festas, e, infelizmente, elas são voltadas

para um consumo maior de drogas. Ali o traficante está à espreita para cooptar cada

vez mais esse segmento de jovens.

O cidadão, com 24 anos, estudante do 5º ano de Medicina, foi preso pela Polícia

Federal, e sabe qual é a pena, Sr. Presidente? Com a nova Lei de Tóxicos - Lei nº

11.343, de 2006 -, que substituiu a Lei nº 6.368, de 1976, ele sofrerá a pena mínima

de três anos de prisão. É crime inafiançável, cuja pena mínima é superior a dois anos.

Portanto, os pais terão que amargar três anos, no mínimo, vendo seu filho, estudante

de Medicina, preso por portar 5 mil comprimidos de “ecstasy”.

Ao trazermos esse projeto de lei para esta Casa, a nossa preocupação é com o

adolescente, com a juventude que está chegando, que, daqui a cinco, seis anos,

estarão frequentando esse tipo de festa. Não podemos permitir isso, Sr. Presidente,

e, como legisladores estaduais, temos a responsabilidade de acompanhar os fatos e

as transformações sociais, trazendo essa experiência e as tentando legislar, no que

couber, enquanto competência do ente chamado Estado.

Encerro minhas palavras destacando a alegria que tive de ser autor dessa proposta.

O projeto precisa de alguns reparos. Vamos reunir-nos com os demais Deputados e



____________________________________________________________________________
1170

entraremos em acordo para que emendas que o melhorem sejam apresentadas. O

que não podemos permitir é que as chamadas festas “rave” continuem a ocorrer da

forma livre como são realizadas normalmente, para fugir da fiscalização, em galpões,

sítios, chácaras, lugares privados, para realmente dificultar a ação das Polícias Civil e

Militar e do Ministério Público.

Portanto, a nossa preocupação é com a mãe, o pai, o adolescente e o jovem. Não

podemos permitir que essas festas continuem ocorrendo de forma livre e que cada

vez mais pais fiquem desesperados com seus filhos viciados, tornando-se traficantes.

Muito obrigado pela paciência, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Gostaria de saudar a todos e a todas. Mais uma vez,

venho a esta tribuna para falar de uma novela. Cada dia que passa é um capítulo, e

mais e mais documentos e informações chegam ao nosso gabinete referentes aos

desmandos praticados pela Copasa no Estado, principalmente em relação aos

valores abusivos. E, mais ainda, nas cidades onde cobra pelo tratamento de esgoto,

mas não presta um serviço efetivo. Na verdade, são muitas e muitas cidades.

Quem estiver nos ouvindo, Vereadores ou lideranças - aliás, são 611 Municípios

atendidos pela Copasa -, peço que passem ao nosso gabinete a realidade da Copasa

em seu Município. Estamos apresentando diversas representações junto ao Ministério

Público. Quero deixar bem claro que defendemos essa empresa, mas queremos que

cumpra a lei. A Copasa não pode ficar à margem da lei. Por exemplo, é aprovada

uma determinada lei na Câmara Municipal estabelecendo as normas. A Copasa

elabora um contrato, um convênio com o Município e desrespeita totalmente a

legislação. Não podemos admitir isso de maneira alguma, até do ponto de vista legal.

Não somos contra a empresa cobrar pelo tratamento de esgoto. O povo não é

contra, mas quer pagar pelo que é justo e certo. Não podemos admitir que a Copasa

cobre sem oferecer o serviço nem junte e colete todo o esgoto sanitário e tudo que

sai do banheiro e da pia - que, em muitas cidades, corre a céu aberto causando

vários males à saúde da população - e jogue nos rios e nos lagos, contaminando o

meio ambiente. Isso é um grande desrespeito e um crime contra a população do

Estado e é mais injusto ainda porque as pessoas estão pagando muito caro pelo
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tratamento de esgoto.

Como é uma novela e um capítulo, cada dia na tribuna trarei um caso diferente e

falarei sobre uma cidade diferente para mostrar a verdadeira realidade à população

do Estado.

Gostaríamos de falar hoje sobre a cidade de Turmalina, no Vale do Jequitinhonha,

onde ocorreu um verdadeiro abuso e autoritarismo. Trago até aqui uma denúncia

relacionada ao próprio Poder Judiciário. São pessoas poderosas, mas não temos

medo de pôr o dedo na ferida, pois é nossa responsabilidade defender o povo.

Foi assinada pela Prefeitura Municipal de Turmalina a Lei nº 1.295, de 2/9/2005,

que autoriza a concessão dos serviços públicos de esgotamento sanitário à Copasa.

No parágrafo único, diz-se que, durante o período de execução das obras de

implementação do sistema de esgotamento sanitário a que se refere essa lei, não

será cobrada dos usuários, ou seja, dos consumidores, a tarifa relativa à prestação

dos serviços de esgotamento sanitário.

Então, a cobrança só poderá ser feita depois de o serviço estar pronto. A população

não se recusa a pagar. Ela é a favor da prestação do serviço de saneamento na

cidade de Turmalina.

A lei tinha sido aprovada pelos Vereadores e sancionada pelo Prefeito. Estava tudo

certo, a mil maravilhas, até que a Copasa assina um convênio com a Prefeitura, o

qual tenho em mãos. Depois de a lei ser aprovada e sancionada, o convênio já

determinava a cobrança pelo serviço de esgotamento sanitário, com um valor

realmente muito alto, e, um tempo depois, passou-se a cobrar também pelo

tratamento de esgoto sem o serviço estar sendo prestado. Ou seja, a Copasa

desobedeceu a Lei Municipal nº 1.295/2005. Muda-se a administração dessa

empresa e, após a celebração do convênio, ela já passa a cobrar pelo serviço de

esgotamento sanitário, desobedecendo, assim, o parágrafo único que determina que

enquanto houver obra não se pode cobrar. A cobrança só poderá ser feita após o

término dela. Está aqui a prova, está aqui o documento.

É um absurdo e um grande desrespeito ficar a cargo dos Municípios o montante

dos recursos - estimado em R$5.390.000,00 - correspondentes à execução dos

serviços para o fornecimento parcial de materiais. Com isso, quem bancar as obras
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passará a concessão para a Copasa, mas, em contrapartida, o Município e a sua

população não receberão nada. A Copasa já começa a cobrar pelo serviço e, pelos

cálculos, até o final das obras a ser executadas, ela ficará com um valor estimado em

R$3.000.000,00. Aliás, todos os levantamentos foram feitos pela Associação dos

Moradores do Bairro São Batista, de Turmalina. Aproveito a oportunidade para

registrar a presença aqui no Plenário do Sr. Joviano Pereira de Oliveira, Presidente

da Associação, responsável pelo trabalho maravilhoso de mobilização e de

conscientização da população da cidade de Turmalina. Os representantes dessa

Associação são muito organizados. Eles entraram na Justiça para questionar o

descumprimento da lei municipal. Cinco milhões e trezentos mil reais são recursos do

Município e apenas R$500.000,00 da Copasa. Porém, a obra não estava pronta, e já

se começa a cobrar tarifa de esgoto com valor realmente absurdo.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Entre os documentos que estão

com V. Exa., há um que traz o dispositivo da lei municipal que determina que a

Copasa não cobre pelo serviço de esgotamento sanitário enquanto não terminar a

obra?

O Deputado Weliton Prado* - Exatamente.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Poderia ler novamente o dispositivo

da lei?

O Deputado Weliton Prado* - “Parágrafo único - Durante o período da execução das

obras de implementação do sistema de esgotamento sanitário a que se refere esta

lei, não será cobrada dos usuários a tarifa relativa à prestação dos serviços de

esgotamento sanitário”. Esse dispositivo faz parte da Lei nº 1.295, de 2005, assinada

no dia 12/9/2005.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Em seguida, V. Exa. mostra um

contrato. Qual é o valor do contrato?

O Deputado Weliton Prado* - Depois vem o contrato que foi assinado em 2008, na

gestão subsequente, pelo Prefeito de Turmalina, determinando os valores, dos quais

grande parte é bancada pelo Município, apenas R$500.000,00 pela Prefeitura, e a

Copasa já passou a cobrar pelo serviço.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - No contrato da Prefeitura com a
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Copasa, existe uma cláusula autorizando a Copasa a cobrar pela prestação do

serviço de esgotamento sanitário ou determinando que ela o faça?

O Deputado Weliton Prado* - Existe, e é totalmente legal. Aliás, no próprio contrato

há uma grande contradição no trecho em que se estabelece que 80% dos recursos

das obras serão bancados pela Copasa. Depois há o valor que é praticamente todo

bancado pelo Município, que é quem está pagando com recursos já pagos pelo povo.

Ou seja, o povo está pagando duas vezes. É mais do que bitributação. O povo paga

os impostos, os impostos entram para os cofres do Município, e depois o povo tem de

pagar novamente pelo tratamento de esgoto que não existe. Isso é inadmissível. É

um grande desrespeito. O que a Associação fez? Aí entra a minha denúncia,

Deputado.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Gostaria de saber qual é a cláusula

do contrato que autoriza isso.

O Deputado Weliton Prado* - Vou fazer uma denúncia seriíssima, farei

levantamento e, se for preciso, irei ao Conselho Nacional de Justiça. Posso ser muito

perseguido aqui, mas vou fazer isso. Gostaria apenas de concluir, porque meu tempo

pode esgotar-se e não terei oportunidade de fazê-lo.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Gostaria de conhecer a cláusula do

contrato da Copasa que autoriza a cobrança.

O Deputado Weliton Prado* - Depois continuaremos o debate, caso contrário o

tempo se esgotará. Está aqui. A associação entrou na Justiça. Houve uma decisão

judicial.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Quero ver a cláusula que autoriza.

O Deputado Weliton Prado* - Depois passo a documentação a V. Exa. Houve uma

decisão judicial determinando a suspensão imediata da cobrança da tarifa de esgoto

dos usuários da sede do Município de Turmalina até trânsito em julgado. Se a

Copasa não cumprisse essa determinação, essa tutela antecipada, pagaria uma

multa de mais de R$50.000,00 por dia. Foi uma denúncia feita pelo Sr. Joviano

Ferreira de Oliveira, Presidente da Associação dos Moradores do Bairro São João

Batista de Turmalina, líder do movimento no Município. O Juiz Cristiano Araújo

Simões Nunes garantiu a suspensão imediata da cobrança porque estavam
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descumprindo uma lei municipal.

Aí está a nossa suspeita, aí é que eu disse que vou colocar o dedo na ferida. Tenho

o maior respeito, consideração e admiração pelo Desembargador Sérgio Antônio de

Resende, Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que tomou uma decisão

corretíssima em relação ao cancelamento das obras para construção da sede do

Tribunal e garantiu investimentos para o interior. O Serjusmig está presente, é um

sindicato que luta em defesa dos servidores e sabe da importância disso, em

Coromandel também e em várias outras cidades. O sindicato já trouxe essas

denúncias a nós. Os servidores vivem uma situação muito difícil. Então, é necessário

haver investimentos, e parabenizamos o Desembargador por isso.

Mas, pasmem! Vejam só a decisão proferida nos autos suspendendo a liminar.

Quem avocou essa decisão para si foi o próprio Presidente do Tribunal de Justiça de

Minas Gerais, que determinou a suspensão da liminar, estabelecendo que a Copasa

continuasse cobrando essa taxa. Assim, queremos explicações do Desembargador

Sérgio Antônio de Resende, Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Queremos cumprir o nosso papel, que é fiscalizar. Com todo o respeito ao Presidente

do Tribunal de Justiça, queremos explicações. Não concordamos de maneira alguma

com as alegações. Todos os juristas que analisaram isso disseram que é impossível

o Presidente do Tribunal proferir essa decisão, se ele leu o processo. Se leu, não tem

como suspender, porque está descumprindo uma lei, e o Tribunal de Justiça tem de

zelar por ela, aliás é esse o papel do Tribunal.

Ouçam as palavras do Presidente do Tribunal: “...bem como acarretar o

afastamento de investidores estrangeiros, dificuldades na obtenção de novos

financiamentos, queda na qualidade dos serviços prestados...”. Não há prestação de

serviço algum, não há tratamento de esgoto na cidade. Qual qualidade do serviço terá

queda? Não há tratamento de esgoto, estão sendo realizadas as obras. “...atraso nos

conogramas de investimento, descumprimento das metas governamentais e colapso

no sistema de atendimento à população.” Vejam o absurdo. Isso tudo ia ocorrer em

decorrência da diminuição da receita. A Copasa não está investindo praticamente

nada no Município. Só está sugando, é sanguessuga. Ela só está sugando o dinheiro

do povo do Município de Turmalina, suga o recurso dos trabalhadores de Turmalina,
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que já estão sacrificados. Onde vai diminuir receita? Aqui no contrato, a Copasa ia

entrar apenas com R$500.000,00. Os mais de R$5.300.000,00 viriam de onde?

Viriam do bolso do povo por meio dos recursos da Prefeitura. Ia diminuir recurso

onde? Ao contrário, a Copasa lucraria cerca de R$3.000.000,00 só com o

recolhimento da taxa de esgoto. Então, não diminuiria nada.

O próprio Presidente do STJ determinou que a Copasa não conseguiu provar que

teria prejuízo quando cancelou o aumento da tarifa. Prova disso é que fechou o seu

balanço com recorde de lucro. Questionamos aqui o posicionamento do Presidente

do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e queremos explicações, humildemente.

Vamos cobrar tais explicações.

A população de Turmalina, onde haverá audiência no próximo dia 7, está realmente

mobilizada. Estaremos na cidade contando com a participação da população.

Faremos esse acompanhamento. Não podemos aceitar tantos desmandos.

A cada dia que usar esta tribuna, falarei de um caso novo, com provas e

documentos, questionando o próprio Desembargador Presidente do Tribunal de

Justiça. Este é o nosso papel: fiscalizar. Podemos ser perseguidos, mas não há

problema. Continuarei cumprindo a minha obrigação. Sou muito grato pela maneira

carinhosa com que as pessoas me tratam nas ruas. Ontem fiquei até 2 horas da

madrugada panfletando na porta do Mineirão e conversando com as pessoas.

Continuarei fazendo esse trabalho, defendendo o povo de verdade. Lutaremos com

todas as forças contra essa agência que está sendo criada de água e esgoto no

Estado de Minas Gerais, contrariando a Lei nº 11.445, que determina a criação da

agência de saneamento para tratar da água, do lixo e do esgoto. Não é apenas uma

agência para homologar as vontades do governo do Estado e para aumentar o valor

da conta de água. A população está realmente sendo prejudicada.

Como sempre digo, a água e a energia elétrica são bens essenciais à vida e,

infelizmente, em nosso Estado, continuam sendo tratadas como mercadorias.

Parabenizo o Presidente da Associação de Moradores do Bairro São João Batista,

Sr. Joviano Ferreira de Oliveira, e a todos os seus membros. Que vocês realmente

continuem mobilizados. É assim que se obtém vitória. De fato, vocês dão exemplo

para toda a população de Minas Gerais. Quando vamos à luta, temos vitórias. A
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Associação não engole essa decisão do Presidente do Tribunal de Justiça de Minas

Gerais. Aliás, marcarei uma reunião para pedir-lhe explicações. Vamos continuar

desempenhando o nosso papel e a nossa função de defender o povo. Muito obrigado.

Valeu.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Assuntos Municipais - aprovação, na 15ª Reunião

Ordinária, em 24/6/2009, dos Requerimentos nºs 4.033/2009, do Deputado Braulio

Braz, 4.035 e 4.036/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 4.044/2009, da

Comissão de Direitos Humanos, e 4.057/2009, do Deputado Leonardo Moreira; e do

Trabalho - aprovação, na 12ª Reunião Ordinária, em 24/6/2009, dos Projetos de Lei

nºs 3.328/2009, do Deputado Ivair Nogueira, 3.331/2009, do Deputado Braulio Braz,

3.340/2009, do Deputado Elmiro Nascimento, e 3.341/2009, do Deputado Eros

Biondini (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,

solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 3.125/2009, e do Deputado

Luiz Humberto Carneiro, solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº

3.160/2009 (Arquivem-se os projetos.); nos termos do inciso XXI do art. 232 do

Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Antônio Carlos Arantes e outros,

solicitando a convocação de reunião especial para comemorar o Dia Internacional do

Cooperativismo, e Domingos Sávio e José Henrique e outros, solicitando a
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convocação de reunião especial para homenagear a Central das Cooperativas de

Economia e Crédito de Minas Gerais Ltda. - Sicoob Central Cecremge - pelos 15

anos de sua fundação.

O Sr. Presidente (Deputado Sargento Rodrigues) - Requerimento do Deputado

Doutor Viana e outros, solicitando a convocação de reunião especial para

homenagear o Centro Integração Empresa-Escola - CIEE-MG - pelos 30 anos de sua

fundação. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso XXI do

art. 232 do Regimento Interno.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - 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 2.936/2008, uma vez que permaneceu em ordem do

dia por seis reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a especial de segunda-feira, dia 29, às 20 horas, nos termos do

edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 39ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/6/2009

Presidência dos Deputados José Henrique e Hely Tarqüínio

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

Fase: Discussão e Votação de Proposições: Inexistência de quórum especial para

votação de proposta de emenda à Constituição - Votação, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 3.188/2009; aprovação na forma do vencido em 1º turno; verificação de

votação; ratificação da aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

3.226/2009; aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação - Votação,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.874/2007; requerimento do Deputado Domingos

Sávio; aprovação do requerimento; questão de ordem; declarações de voto - Votação,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.186/2009; requerimento do Deputado Domingos
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Sávio; aprovação do requerimento; questão de ordem - Discussão, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 2.134/2008; apresentação do Substitutivo nº 1; encerramento da

discussão; encaminhamento do substitutivo com o projeto à Comissão de

Administração Pública - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.936/2008;

discurso do Deputado Padre João; questão de ordem; discurso do Deputado Padre

João - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Ademir Lucas - Alencar da Silveira

Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio

Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta

- Célio Moreira - Chico Uejo - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas

Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento -

Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo -

Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira

- Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres -

Neider Moreira - Padre João - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Ronaldo

Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter

Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 20h7min, 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
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anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

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

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

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há quórum especial

para a votação de proposta de emenda à Constituição, mas que há para a apreciação

das demais matérias constantes na pauta.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.188/2009, do Governador do Estado,

que altera 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. 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.

O Deputado Padre João - 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 ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste

momento. A Presidência informa ainda que terá computada a presença, para efeito

de quórum, o Deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 43 Deputados. Não houve voto contrário. Está

ratificada a aprovação do projeto. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de

Lei nº 3.188/2009 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.226/2009, do Deputado Antônio Júlio,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Arantina 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
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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 ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste

momento. A Presidência informa ainda que terá computada a presença, para efeito

de quórum, o Deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 39 Deputados. Não houve voto contrário. Está

ratificada a aprovação do projeto. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de

Lei nº 3.226/2009. À Comissão de Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.874/2007, do Deputado Sargento

Rodrigues, que dispõe sobre a proibição de realização de eventos de música

eletrônica, conhecidas como "raves" ou eventos semelhantes no Estado. A Comissão

de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou. A Comissão do Trabalho perdeu prazo para emitir seu parecer. A

Comissão de Cultura opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2,

que apresentou, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. A

Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 2, da Comissão de Cultura, com as Emendas nºs 1 e 2, que

apresentou, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Emendado

em Plenário, voltou o projeto à Comissão do Trabalho, que opina pela rejeição dos

Substitutivos nºs 3 e 4 e da Emenda nº 3. Vem à Mesa requerimento do Deputado

Domingos Sávio, solicitando o adiamento da votação do projeto. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, esse requerimento foi para retirar

de pauta o Projeto nº 1.874?

O Sr. Presidente - Foi para adiamento de votação.

Declarações de Voto
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O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, atendendo o pedido dos

Deputados Antônio Júlio, Carlin Moura e Chico Uejo e demais Lideranças desta Casa,

acatamos o entendimento de retirar o Projeto nº 1.874 da pauta - este disciplina o

funcionamento, e não mais proíbe, porque o substitutivo não proíbe, disciplina o

funcionamento das chamadas “raves” e bailes “funks” -, para que possamos, com o

Líder do Governo, Deputado Mauri Torres, encontrar acertos no projeto para que ele

possa voltar em 2º turno já com entendimentos. Portanto faço esse registro porque

recebi apelo do Líder do Governo para que a pauta prosseguisse. Apenas registro

isso em Plenário atendendo aos meus companheiros.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, parabenizo o Deputado Sargento

Rodrigues, que entendeu as nossas discussões agora. Tenho dito sempre que votar

projetos, fazer leis é a coisa mais fácil que existe na face da Terra: o difícil é saber o

que acontecerá depois. Da forma que ficou, esse substitutivo inviabiliza todo e

qualquer tipo de evento, seja religioso, seja outro que vá reunir um número maior de

pessoas. Então temos de tomar cuidado para não dar mais um instrumento à polícia

e, principalmente, ao Corpo de Bombeiros, para continuarem exigindo os absurdos

que já estão exigindo. Com esse instrumento, poderão exigir mais ainda, por

exemplo: o projeto dispõe que é preciso 2 banheiros para cada 50 pessoas. Então,

numa festa de 50 mil pessoas, precisaremos de 2.500 banheiros. Onde iremos

colocá-los? Só se for na Lua, porque os próprios banheiros ocuparão o espaço dos

eventos. Então precisamos tomar cuidado. Estava dizendo para o Eros Biondini,

Deputado ligado à Igreja Católica, que esse projeto inviabilizará também os seus

“shows”, porque, se fala em festa “funk” e assemelhados, estão sendo proibidos

também parque de exposição, a Festa da Cerveja de Divinópolis, festas religiosas,

etc. Por isso precisamos ter muito cuidado. E o Sargento Rodrigues entendeu isso

pela manifestação dos Deputados Carlin Moura e Chico Uejo, para que possamos

aprovar um projeto que realmente coíba o uso indiscriminado de drogas, aí todos

concordamos. Mas não é dessa forma com que o projeto foi elaborado que

impediremos a realização das festas lá. Então está de parabéns o adiamento dessa

votação, para que possamos tomar outra decisão.

O Sr. Presidente - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.186/2009, do
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Governador do Estado, que cria a Agência Reguladora de Águas e Saneamento do

Estado de Minas Gerais - Aras-MG - e dá outras providências. A Comissão de Justiça

concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que

apresentou. A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto

na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas nºs 1 a 12,

que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 2, que apresentou, e pela rejeição do Substitutivo

nº 1, da Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão

de Administração Pública, que opina pela aprovação do Substitutivo nº 8, que

apresenta, e pela rejeição das Emendas nºs 13 a 55 e dos Substitutivos nºs 3 a 7.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Domingos Sávio, solicitando o adiamento da

votação do projeto. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, votamos o que mesmo?

O Sr. Presidente - Votamos o adiamento de votação do Projeto de Lei nº

3.186/2009.

O Deputado Antônio Júlio - Não estou entendendo: estamos voltando à época do

José Ferraz, em que se falava rápido assim? Estamos votando mesmo o quê? Não

entendi nada.

O Sr. Presidente - A Presidência vai ler mais devagar para o Deputado Antônio

Júlio.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.134/2008, do Deputado Ademir

Lucas, que altera o art. 8º da Lei nº 10.501, de 17/10/91, que dispõe sobre a Política

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, cria o Conselho Estadual dos

Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências. A Comissão de

Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração

Pública opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:

SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 2.134/2008
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Altera o art. 8º da Lei nº 10.501, de 17 de outubro de 1991, que dispõe sobre a

Política Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, cria o Conselho Estadual

dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O “caput” do art. 8º da Lei nº 10.501, de 17 de outubro de 1991, passa a

vigorar com a seguinte redação, ficando o seu § 1º acrescido dos seguintes incisos

XI, XII e XIII:

“Art. 8º - O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente é

composto por 26 (vinte e seis) membros, que representarão, paritariamente, o poder

público e a sociedade civil.

§ 1º - (...)

XI - Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude;

XII - Secretaria de Estado de Cultura;

XIII - Secretaria de Estado de Governo.”.

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

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2009.

Ademir Lucas

Justificação: Esta proposta de substitutivo tem o escopo de aperfeiçoar a redação

do Projeto de Lei nº 2.134/2008.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto um substitutivo do Deputado

Ademir Lucas, que recebeu o número 1, e, nos termos do § 2º do art. 188 do

Regimento Interno, encaminha o substitutivo com o projeto à Comissão de

Administração Pública, para parecer.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.936/2008, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a promover as medidas necessárias à transformação

da Codemig em empresa pública e dá outras providências. A Comissão de Justiça

conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que

apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da
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Comissão de Justiça, com a Emenda nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto.

Com a palavra, para discutir, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, nobres colegas Deputadas e Deputados,

esse projeto, a princípio, é muito interessante. Para nós, que queremos uma

presença maior do Estado, o que aconteceu? Em menos de cinco anos, tínhamos a

Comig, uma empresa pública, e esta Casa autoriza e a transforma - diga-se de

passagem, com muitos problemas - em Codemig. A Comig era responsável por uma

série de obras em rodovias no Estado de Minas Gerais, seja lá no Sul de Minas, seja

em Ouro Preto. Talvez fizesse parte de uma estratégia do próprio Estado aprovar

essa transformação da Comig em Codemig e, ao mesmo tempo, de uma empresa

pública em uma empresa de economia mista - pública e privada.

De que esse projeto está tratando? Está transformando a empresa, que é de

economia mista, inclusive com capital e ações, numa empresa estatal. Por isso eu

disse que é importante. Sempre queremos estatizar. Quem dera tivéssemos as

condições políticas para reestatizar a Vale, por exemplo, em âmbito nacional. E, em

âmbito estadual, reestatizar plenamente a própria Cemig e a Copasa para serem

empresas públicas, e não empresas de economia mista. Infelizmente, no momento,

não são dadas as condições.

Sem ir ao mérito da matéria, a iniciativa é louvável: fazer da Codemig uma empresa

pública. Agora, o que não está claro são as obras. Deputado Jayro Lessa, V. Exa.,

que é um grande empresário, saberia nos responder como será?

Darei um exemplo concreto. O responsável pela construção do Centro

Administrativo é a Codemig, enquanto empresa de economia mista. Com a

aprovação, ela se tornará uma estatal. Então, como será essa relação com o Estado,

com quem também investiu? É, de fato, uma situação complexa, porém a iniciativa é

louvável. Mas o que se quer? O que o governo está querendo de fato com isso aqui?

Está obscuro. A matéria, nesse sentido, é obscura.

A matéria tem este lado preocupante: o Estado alega que não tem recursos e, por

isso, não concede reajuste para servidores públicos, como os da Funed, fundação tão

importante para o Estado de Minas Gerais na fabricação de medicamentos. E a

justificativa para não se conceder reajuste é a crise. E, de repente, há essa inversão.
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Portanto, externo a nossa preocupação em relação a esse retorno para uma empresa

pública.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte)* - Deputado Padre João, levantei, na

Comissão de Fiscalização, uma questão que muito me incomodou. A Codemig detém

99,7% do seu controle, é uma empresa altamente rentável, que tem feito

investimentos importantes no Estado de Minas Gerais. Por que o governo quer tirar

0,3% desses sócios? Primeiro, queríamos saber quanto é que o Estado, ou a

Codemig, vai pagar a esses sócios, que já sabemos quem são. Em 2003, quando

houve essa inversão da Codemig, já denunciávamos que havia ali uma negociata. E

haverá outra. Mas o que me preocupa, Padre João, é que o governo está se

preparando para abrir o capital da Codemig. Vai fazer com a Codemig o que se fez

com a Copasa. Inventará as ações que não existiam, e não sei como foi feita essa

modificação. Levará as ações e venderá o controle acionário da Codemig na Bolsa de

Valores, para alguns investidores. E farei, inclusive, uma projeção. O governo precisa

de dinheiro para investimentos no Mineirão, para a Copa de 2014, porque o

Governador Aécio Neves deu sua palavra, dizendo que Minas sediará o evento, o que

realmente deve ser feito. Mas precisa de dinheiro. E o governo federal já está falando

que, para estádios cheios de nove-horas, não há dinheiro. Deixo aqui registrado,

embora espere que não aconteça, mas acontecerá infelizmente: o governo vai abrir o

capital, captará recursos para fazer as reformas no Mineirão, e esse investidor, que

comprará ações da Codemig, passa a ser sócio da Codemig em seus grandes

negócios e também sócio do Mineirão. Dizer que o governo conseguirá que

empresários invistam no Mineirão é conversa para boi dormir. Empresário não

investirá um bilhão no Mineirão porque não terá retorno. Lá, tem de ser obra pública

mesmo, com dinheiro do governo. Portanto, vão fazer essa mudança na Codemig,

abrir o seu capital. E faço esta denúncia aqui. Espero que esteja errado, mas é o que

acontecerá porque não há justificativa, e a Codemig não apresentou essa justificativa

na audiência pública programada pela Assembleia, na Comissão de Constituição e

Justiça. Temos outras coisas por detrás dessa criação de empresa pública. Sabemos

que é uma empresa que vale muito dinheiro. Na verdade, não sabemos nem quanto

ela vale. O Deputado Jayro Lessa disse que não conseguimos avaliar o patrimônio da
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Codemig, tão grande ele é. A maioria do patrimônio da empresa encontra-se debaixo

da terra e são minérios importantes que só ela tem, só ela explora em Minas Gerais.

Portanto, essa preocupação do PT e de V. Exa. tem de ser mais abrangente.

Temos de ter uma visão mais à frente: qual o objetivo de transformar a Codemig

numa empresa 100% pública? Aí ficam as nossas dúvidas. É essa dúvida que

deixarei no ar, Deputado Padre João, agradecendo-lhe o aparte.

Quero também fazer a discussão desse projeto na hora oportuna, levantar essa

questão e as minhas dúvidas, que não foram sanadas na audiência pública com a

Codemig. Teremos de discutir, mesmo que a matéria seja aprovada. Pelo menos

alguém terá de se posicionar, dizendo o que vai acontecer. Acho que o governo

deveria ser mais claro: se é para isso, tudo bem. O governo tem de usar mecanismos

para levantar dinheiro, mas precisa fazer um jogo claro, porque, pelas informações

que temos, até os investidores da Codemig já estão escolhidos.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Embora sejamos de partidos

diferentes e correntes distintas, respeito o Deputado Padre João, que,

indiscutivelmente, é preocupado com as questões de Minas. O que me preocupa são

as palavras do Deputado Antônio Júlio, quando relata que a Codemig pretende abrir

seu capital na Bolsa de Valores para o investidor privado. Está acontecendo

exatamente o inverso. Estava presente na mesma audiência pública em que o

Deputado Antônio Júlio estava, e os Diretores da Codemig expuseram claramente

que ela está comprando dos agentes privados a pequena porcentagem que têm na

Codemig. A Codemig está comprando para que o Estado seja o proprietário único e

integral de toda a Companhia.

O Deputado Antônio Júlio tem uma bola de cristal muito bonita, que não tenho, e diz

que primeiro ela quer recuperar a parte que não tem, e, depois de tê-la recuperado, o

Estado sanearia a empresa para depois colocá-la na Bolsa de Valores. Se for feito

isso, ótimo, pois a Bolsa de Valores é pulverizada: qualquer cidadão com R$100,00

pode comprar uma ação, não são uns poucos. Assim foi feito com a Copasa, que tem

capital na Bolsa de Valores, e qualquer cidadão pode comprar suas ações. E são

ações que estão valendo. Depois que abriu o capital, a Copasa aumentou muito seu

capital líquido e sua valorização. Esperava-se que valeria “x” na Bolsa, mas captou
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muito mais, sem perder o controle acionário.

O que está acontecendo hoje é um caminho exatamente inverso. O governo

estadual está comprando todas as ações da Codemig que não sejam estatais, pois

quer que o próprio governo seja o seu único dono. E o que nos foi informado - e

acreditamos que é óbvio - é que a Codemig funciona muito mais como agência de

desenvolvimento e, como tal, muitas vezes tem de investir em atividades cujo retorno

não é imediato e às vezes nem existe. Isso deve ser feito pelo poder público. Canso

de dar o exemplo da iluminação pública. O projeto Luz para Todos tem participação

dos governos federal e estadual. Para levar luz até uma casinha atrás do morro,

gastam-se quilômetros de fios. O investidor privado não tem nenhum interesse em

fazê-lo, pois não há retorno ou só há retorno em prazo muito longo. Isso deve ser

feito pelo capital público.

A Codemig age muito mais como agência de desenvolvimento, e o capital privado

não tem interesse nisso, pois quer retorno imediato. Hoje cerca de 99% da Codemig

pertencem ao Estado; 0,8% pertence à iniciativa privada, e o governo estadual está

comprando esses 0,8%, porque deseja ser integralmente dono da Codemig para

fazer os investimentos públicos necessários. No sistema atual de sociedades

anônimas, a legislação dá grande proteção para o acionista minoritário. Como

existem 0,8% de ações que não pertencem ao governo, os donos desses 0,8% são

acionistas minoritários (são mais de 50), e a legislação protege o acionista minoritário.

A Codemig não faz várias ações que poderia fazer porque a legislação protege o

acionista minoritário e o governo não pode implementar políticas de desenvolvimento

que não tenham retorno imediato. Essa é a questão, está tudo muito claro e muito

limpo. Se amanhã a Codemig resolver abrir seu capital na Bolsa - duvido, pois seu

modelo não é para isso -, ótimo, pois estaremos valorizando uma empresa pública de

Minas Gerais.

Questão de Ordem

O Deputado Lafayette de Andrada - Deputado Padre João, peço licença a V. Exa.,

já que o Plenário está vazio, para solicitar o encerramento, de plano, da reunião. V.

Exa. está trazendo assuntos de altíssima relevância, que merecem debate por parte

de todos os membros da Assembleia. Como não há mais número no Plenário, peço
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licença para solicitar o encerramento da reunião, e amanhã continuaremos com este

importante debate na presença de todo o povo mineiro. Sr. Presidente, solicito o

encerramento, de plano, da reunião.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, como o Deputado Antônio Júlio foi citado,

concedo aparte a ele. Em seguida, aquiescerei à questão de ordem do Deputado

Lafayette de Andrada, preservando o meu tempo para continuar a discussão.

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - O seu tempo será preservado.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte)* - Sr. Presidente, Deputado Padre João,

apenas gostaria de dizer ao Deputado Lafayette de Andrada que o que ele disse foi

real, foi o que aconteceu na reunião. Mas não estou convicto. O que aconteceu foi

que os Deputados Lafayette de Andrada e Domingos Sávio ficaram defendendo a

Codemig. Não somos contra a Codemig; aliás, fizemos elogios a ela, pois é uma

empresa saudável, que está construindo o Centro Administrativo de Minas Gerais,

grande obra do governo. Depois veremos o que acontecerá com aquilo lá. Não

questionei a capacidade: o que questiono é que há jogo nisso. O governo deveria ser

mais claro, deveria dizer que vai fechar o capital da empresa, comprando 0,3%, e

não, 0,8%, o que não é nada. Eles não têm direito nem de dar palpite, pelo que

entendemos. Que o governo fizesse um jogo mais claro, dizendo que vai transformar

em capital fechado a empresa pública e abrirá o capital na Bolsa de Valores por um

certo período. É isso o que vai acontecer. É a única forma de o governo fazer

captação para realizar as obras do Mineirão. Vai realizar por meio da Codemig,

vendendo parte da Codemig, que é uma empresa tão importante para Minas Gerais

quanto a Cemig ou a Copasa. É isso o que questionamos, e não houve resposta por

parte dos membros da Codemig. O Deputado Lafayette de Andrada estava

defendendo e, às vezes, não deixava o pessoal da Codemig falar. Essa é a realidade.

Como cidadão e Deputado, sinto-me no direito e na obrigação de fazer esses

questionamentos. Acho que o governo está pretendendo iludir a Assembleia

Legislativa e o povo mineiro. Isso é muito feio. Ele deveria dizer que vai fazer isso

porque precisa abrir o capital da Codemig, precisa de investimentos e, então, fará

captação no mercado. Com o dinheiro da Codemig, poderá fazer grandes

investimentos. Tudo bem! É assim mesmo que o Estado funciona. Mas querer
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enganar todos nós é muito esquisito; por isso faço esses questionamentos. Não tenho

bola de cristal, mas não tenho errado nas minhas projeções em relação aos

equívocos que o governo está cometendo nos investimentos que está fazendo. Tenho

acertado em praticamente todas elas, porque tenho uma visão lá na frente. Não estou

no governo, não estou levando vantagem. Há pessoas que, às vezes, estão por

dentro; há alguns companheiros que levam vantagem e não veem o que vai

acontecer. Fazemos essa previsão porque achamos que é o que vai ocorrer. Às

vezes, alguns Deputados do PMDB ficam um pouco nervosos. Mas, repito mais uma

vez, não houve, por parte da Codemig, nenhuma explicação que nos convencesse da

necessidade dessa transformação.

O Deputado Padre João* - Obrigado. Então, Sr. Presidente, são essas as nossas

considerações, por enquanto. Como disse o Deputado Antônio Júlio, a transparência

deveria ser inerente às ações do Legislativo e do Executivo. Na conversão da Comig

em Codemig, sabíamos o que estava por trás. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a especial de amanhã, dia 24, às 9 horas, e para a extraordinária da

mesma data, às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a

ordinária de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a

reunião.

ATA DA 40ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/6/2009

Presidência do Deputado José Henrique

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

Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:

Requerimento do Deputado Ademir Lucas; aprovação - Votação, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 2.134/2008; aprovação com a Emenda nº 1 - Votação, em 1º turno,

do Projeto de Lei nº 3.316/2009; aprovação; declaração de voto; questão de ordem -
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Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - André Quintão

- Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos

Mosconi - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros -

Delvito Alves - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Duarte Bechir -

Elmiro Nascimento - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - João

Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto

Carneiro - Mauri Torres - Padre João - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Ronaldo

Magalhães - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Vanderlei Jangrossi - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 20h10min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

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

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

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os Projetos

de Lei nºs 3.188 e 3.226/2009, apreciados na extraordinária realizada ontem, à noite.
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Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Ademir Lucas

solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nºs

2.134/2008 e 3.316/2009 sejam apreciados em primeiro lugar, nessa ordem. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.134/2008, do Deputado Ademir Lucas,

que altera o art. 8º da Lei nº 10.501, de 17/10/91, que dispõe sobre a Política

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, cria o Conselho Estadual dos

Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências. A Comissão de

Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração

Pública opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. 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

2.134/2008 com a Emenda nº 1. À Comissão de Administração Pública.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.316/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Caldas o imóvel que

especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação, o

projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Declaração de Voto

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, quero, nesta oportunidade, declarar o

voto favorável em relação ao projeto do ilustre Deputado Ademir Lucas, que fez a

modificação da composição do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do

Adolescente. Essa votação em 1º turno é um passo importante no intuito de

modernizar o Conselho, especialmente no momento em que esta Casa tem primado,

de forma muito especial, pelos instrumentos de controle social sobre a administração

pública. O Conselho é um órgão importante para que a sociedade possa fazer o
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controle público sobre a gestão pública. Da mesma forma, Sr. Presidente, durante

todo o dia, foi realizada hoje a audiência de monitoramento do Plano Plurianual de

Ação Governamental, que é a forma que a sociedade civil tem para fazer o

planejamento do Estado e o controle da execução orçamentária. Essa audiência de

monitoramento realizada pelas Comissões de Participação Popular e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária foi oriunda justamente de uma sugestão da sociedade

civil. Tem-se agora o monitoramento do meio do ano, por intermédio dessa sugestão

de uma emenda popular das entidades ligadas à sociedade civil. Esse monitoramento

no meio do ano é importante, pois é a oportunidade que tem a sociedade para ver se

os programas, as ações e as metas estão sendo devidamente cumpridas. Geralmente

o que ocorria? Fazíamos esse controle no final do ano e, quando alguma ação ou

meta não estivesse a contento, já era tarde demais e não havia como corrigir a rota.

Assim, esse monitoramento feito no meio do ano é de fundamental importância e é

uma conquista da sociedade civil. Na oportunidade, parabenizo o Deputado André

Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular, que tão bem vem

conduzindo esses debates. Amanhã será mais um dia de debate nesse sentido. Sr.

Presidente, também ressalto que, hoje à tarde, no Plenário desta Casa, houve um

debate importante do ponto de vista do confronto das ideias, das opiniões diferentes,

da opinião que o governo tem em relação à Cemig e a opinião que nós, Bancada do

PT-PCdoB, temos. Durante o debate, deixei muito claro que defendemos as

empresas Cemig e Copasa como empresas públicas que devem cumprir a sua

função social. Por outro lado, o governo tem adotado posturas e políticas que, no

nosso entendimento, não vão ao encontro dos interesses públicos, especialmente do

consumidor mineiro. Foi nesse sentido que nos posicionamos. Quero também fazer

um esclarecimento. Acho que o ilustre Deputado Domingos Sávio utilizou um trecho

da minha fala no que diz respeito à agência de saneamento da Copasa que está em

votação nesta Casa. Realmente, dentro de um contexto maior, eu disse e reafirmo

que, até o presente momento, a agência de saneamento proposta pelo governo, do

jeito que está, serve somente para legitimar o aumento da conta de água e de luz. Ao

contrário da leitura que o Deputado Domingos Sávio fez, a lei federal do saneamento,

ao falar da agência de saneamento, vem justamente criar uma entidade, uma
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autarquia que garanta o controle público e social sobre a prestadora de serviço,

Copasa. Dessa forma, essa agência tem que ter a participação da sociedade, ser

autônoma, ter independência em relação à prestadora de serviço, Copasa, e,

especialmente, respeitar a autonomia dos Municípios que detêm a titularidade sobre o

serviço de saneamento. Da mesma forma, no nosso entendimento, uma agência não

pode ser somente para água e esgoto, tem que ser uma agência para saneamento

que vai além da água e esgoto. Passa também pelo lixo, pela coleta de lixo, pela

limpeza urbana. Por isso, defendemos a agência, desde que ela seja para controle

público e social da prestadora de serviço e não simplesmente uma agência para

legitimar o aumento da conta de água da Copasa. Dessa forma não podemos

concordar.

Questão de Ordem

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, peço o encerramento da reunião por

falta de quórum.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 25, às 14 horas, com a ordem do dia já

anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

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

17/6/2009

Às 9h15min, comparece no Teatro desta Casa o Deputado Carlin Moura, membro

da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Carlin Moura, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

considera-a aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina

a apresentar e lançar, em audiência pública, o Projeto Cidadania dos Ciganos

Nômades e Urbanos. Registra-se a presença do Deputado Domingos Sávio

(substituindo o Deputado João Leite, por indicação da Liderança do BSD). A

Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as Sras. Adriana Patrício dos
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Santos Teixeira, do Sindicato dos Oficiais de Registro Civil de Pessoas Naturais do

Estado de Minas Gerais - Recivil -, representando o Sr. Paulo Alberto Risso de

Souza; Maria Cecília Duarte, Coordenadora de Programas Sociais e Planejamento

Estratégico - Recivil -; Mírian Stamescon, Presidente da Fundação Sara Kali e

Conselheira do Conselho Nacional de Igualdade Racial da Presidência da República;

e os Srs. Perly Cipriano, Subsecretário de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República; Marcelo

Nicoliello, Coordenador de Integração dos Núcleos Especializados da Defensoria

Pública do Estado de Minas Gerais, representando o Sr. Belmar Azze Ramos,

Defensor Público-Geral do Estado de Minas Gerais; Mauro Flávio Ferreira Brandão,

Procurador de Justiça e Ouvidor do Ministério Público do Estado de Minas Gerais;

Zarco Fernandes, representante dos ciganos de Minas Gerais; Rogério Marreco,

Vereador à Câmara Municipal de Contagem; e Renam Cezário Oliveira,

representando a Unidade Ciganos do Bairro São Gabriel, que são convidados a tomar

assento à mesa. Registra-se também a presença das Sras. Sílvia Helena Rocha

Rabelo, Secretária Adjunta de Direitos da Cidadania de Belo Horizonte; Ofélia Hilário,

Coordenadora de Políticas de Promoção da Igualdade Racial em Betim; Leilá

Leonardos, Secretária Especial de Direitos Humanos da Presidência da República;

Judith Viegas, representante da OAB-MG e do Conselho Estadual da Mulher; Maria

das Graças Rodrigues Sabóia, Coordenadora de Assuntos da Comunidade Negra e

Promoção da Igualdade Racial da Prefeitura de Belo Horizonte; Maria da Paz,

Consultora Técnica do Ministério da Saúde; e do Padre Wallace, da Pastoral

Nômade, e do Sr. Geraldo Vítor, do Ministério da Cultura. O Deputado Carlin Moura,

autor do requerimento que deu origem ao debate, passa às 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 recebe da Equipe de Projetos Sociais do Recivil cópia de

proposta de emenda ao Orçamento da União. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.
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Sala das Comissões, 25 de junho de 2009.

André Quintão, Presidente - Delvito Alves - Irani Barbosa - Lafayette de Andrada.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/6/2009

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo e Fahim Sawan, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Rinaldo,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar as matérias constante na pauta e a discutir e votar

proposições da comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofício do Secretário de Saúde, encaminhando os relatórios consolidados de prestação

de contas do Sistema Estadual de Saúde de Minas Gerais, referentes à execução

orçamentária do exercício de 2008 no período de janeiro a setembro; e de

correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre

parênteses: ofícios do Sr. Nivaldo Oliveira de Souza, Presidente da Câmara Municipal

de Passos e outros Vereadores dessa Casa Legislativa (16/6/2009); do Sr. Saulo

Levindo Coelho, Provedor da Santa Casa de Belo Horizonte (16/6/2009); e do Sr.

Luís Márcio Araújo Ramos, Presidente da Fhemig (20/6/2009). Retira-se da reunião o

Deputado Carlos Pimenta. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

3.372/2009 (Deputado Fahim Sawan), em turno único; 3.230/2009 (Deputado Doutor

Rinaldo) e 3.238/2009 (Deputado Carlos Pimenta), em 1º turno. Passa-se à 2ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado com

a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, em turno único, o Projeto de

Lei nº 3.009/2009 (relator: Deputado Fahim Sawan), que recebeu parecer por sua

aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os

Requerimentos nºs 4.007, 4.010 a 4.011/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da
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Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos dos Deputados Fahim Sawan, Doutor Rinaldo e Carlos Mosconi (2) em

que solicitam seja encaminhada ao Ipsemg correspondência enviada a esta

Comissão pelo Presidente da Câmara Municipal de Passos e outros Vereadores; e

seja realizada audiência pública com representantes do Ipsemg para debater a

assistência à saúde dos servidores públicos estaduais. Neste momento, o Deputado

Carlos Mosconi passa a Presidência ao Deputado Doutor Rinaldo para apresentar

requerimentos de sua autoria. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados requerimentos do Deputado Carlos Mosconi (2) em que solicita sejam

realizadas audiências públicas para debater a incidência de hepatites virais B e C na

população de Minas Gerais e a assistência prestada aos portadores da doença e para

discutir o projeto de gestão integrada da saúde na Região Metropolitana de Belo

Horizonte. O Presidente retoma os trabalhos e, cumprida a finalidade da reunião,

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2009.

Carlos Pimenta, Presidente - Ruy Muniz - Ana Maria Resende - Paulo Guedes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER DA MESA DA ASSEMBLEIA

A Presidência da Casa recebeu ofício do Tribunal Superior Eleitoral (Mensagem nº

39/2009/SEPROCI/CPRO/SJD), comunicando decisão da lavra do Min. Eros Grau,

infra transcrita na íntegra, lançada nos autos da Ação Cautelar nº 3.220, aviada pela

Deputada Maria Lúcia Soares de Mendonça:

“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
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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, 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 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.

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 concessão da tutela cautelar têm de ser perceptíveis de plano,

‘não sendo de se exigir, do julgador, uma aprofundada incursão no mérito do pedido



____________________________________________________________________________
1198

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 face do “decisum” citado e após seu recebimento pelo Plenário, foi o

comunicado encaminhado à Mesa para o devido processamento. Ato subsequente,

foi a i. parlamentar notificada para que, caso assim quisesse, apresentasse sua

defesa, no prazo de 10 (dez) dias. Ficou ciente ainda que, esgotado o prazo, caberia

à Mesa, em 15 (quinze) dias, proceder à instrução probatória e ao Relator emitir seu

parecer. Este seria submetido à Mesa para votação. Tomada a decisão colegiada,

esta seria comunicada ao Plenário. Tudo isso para render vassalagem aos

dispositivos regimentais e constitucionais aplicáveis à espécie (CF - art. 53, V, § 3º;

CEMGE - art. 58, V, § 3º; RI - art. 53, V, § 2º).

Registre-se que houve a necessidade de interpretar-se o Regimento Interno para

permitir que o rito processual interno no caso em pauta guardasse coerência com o

disposto nas Constituições Federal e Estadual.

A Sra. Deputada Maria Lúcia Soares de Mendonça apresentou tempestivamente

sua peça defensiva transcrita abaixo:

“1. A ora manifestante teve contra si, intentada ação de investigação judicial

eleitoral, ao fundamento de, com fulcro no artigo 30-A da Lei nº 9.504/97, ter suas

contas de campanha desaprovadas.
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2. Tal processo corre regularmente perante a Justiça Eleitoral, encontrando-se,

hoje, sob exame do E. Tribunal Superior Eleitoral (docs. Anexos).

3. Quando do julgamento de sua ação no Tribunal Regional Eleitoral, este

entendeu, diga-se, erroneamente, por determinar a imediata substituição da

manifestante nesta Casa Legislativa, ao argumento de que as decisões em âmbito

eleitoral não possuiriam efeito suspensivo.

4. Entretanto, como assente jurisprudência do E. Tribunal Superior Eleitoral, faz-se

praxe o final exame das ações que envolvem cassação de mandato pelo mesmo.

5. Assim sendo, intentou a manifestante competente ação cautelar naquela Casa

(doc. Anexo), na qual, em perfunctório exame, o Exmo. Ministro Ricardo

Lewandowski concedeu liminar para manter a mesma no seu mandato até exame de

mérito de seu recurso, que lá já se encontra. Tal procedimento visa resguardar bem

precioso da democracia, qual seja, a soberania popular.

6. Inexplicavelmente, em decisão também monocrática, o DD Min. Eros Grau

(relator originário) cassou a liminar concedida à manifestante, na data de 28 de abril

próximo passado, em frontal contradição com a remansosa jurisprudência daquela

Corte Superior.

7. Dentro de sua prerrogativa legal, a manifestante, de imediato, interpôs agravo

regimental (doc. Anexo), com pedido urgente de liminar, visando reverter a

equivocada decisão do então relator, Min. Eros Grau. Tal medida encontra-se

conclusa ao atual relator Min. Ricardo Lewandowski e deve ser apreciada nos

próximos dias.

8. A Carta Magna brasileira é cediça ao preservar os princípios e garantias

fundamentais do cidadão, in verbis:

‘Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos

seguintes:

...

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral

são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela
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inerentes;

.....

LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença

penal condenatória;

...’

9. Como se vê, a Constituição brasileira confere à manifestante o direito à ampla

defesa, ato soberano que a mesma pratica perante a Justiça Eleitoral, observando

que seu processo ainda encontra-se sub judice.

10. Mais, em aplicação subsidiária, o item LVII da Carta Maior garante à

manifestante a permanência em seu mandato até final julgamento de seu processo,

uma vez que a perda de seu mandato constitui-se em sentença penal imutável.

11. Destarte, é de se esperar que esta Egrégia Casa aguarde o final

pronunciamento da Justiça Eleitoral, em sede de mérito, para tomar as providências

cabíveis, que podem, em última instância, defenestrar o mandato parlamentar da

manifestante, pena maior em âmbito político.

12. Contando com o espírito democrático que norteia esta Casa Legislativa, requer

a manifestante seja sobrestado o presente processo administrativo até o final

julgamento de seu processo eleitoral, em estrito respeito à ordem constitucional que

ora vige em nosso País.”

Não havendo provas a serem coletadas, segue-se o parecer.

A Constituição Federal, em seu art. 55, V, § 3º, dispõe:

“Art. 55 - Perderá o mandato o Deputado ou Senador:

V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta Constituição;

§ 3º - Nos casos previstos nos incisos III a V, a perda será declarada pela Mesa da

Casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou

de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.”

Tal preceito dever ser obrigatoriamente observado no âmbito das Assembleias

Legislativas, por força do § 1º do art. 27 da Carta Magna, “verbis”:

“§ 1º - Será de quatro anos o mandato dos deputados Estaduais, aplicando-se-lhes

as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades,

remuneração, perda de mandato, licença, impedimento e incorporação às Forças
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Armadas.”

E, por isso mesmo, a Constituição do Estado e o Regimento Interno da Assembleia

Legislativa repetem a regra constitucional pertinente à perda do mandato (CEMGE -

art. 58, V, § 3º; RI - art. 53, V, § 2º).

Pode parecer insólito o fato de assegurar-se ampla defesa “in casu”, considerando-

se que esta já foi assegurada no Poder Judiciário, conforme previsto no inciso LV do

art. 5º da Lex Legum. Além do mais, o princípio da Separação de Poderes é cláusula

pétrea, ou seja, sequer pode ser modificada por Emenda Constitucional (art. 2º e art.

60, § 4º, III, da CF). Pergunta-se-ia então: qual a razão da ampla defesa se esta já foi

observada anteriormente em outro Poder? Poderia o Poder Legislativo funcionar

como uma instância revisora das decisões da justiça eleitoral?

A resposta só pode ser encontrada mediante a harmonização dos dispositivos

mencionados.

A decisão da justiça eleitoral não pode ser mitigada ou revista pela Casa

Legislativa. Se a opção fosse pela mitigação ou revisão do “decisum” do TSE, haveria

confronto direto e explícito com a regra do art. 2º acima mencionada. No caso “sub

examine” a decisão meritória só pode ser reformada no âmbito da justiça eleitoral, ou,

em última instância, pelo Supremo Tribunal Federal.

Sendo assim, a “ampla defesa” não pode focar o mérito da decisão monocrática; ela

serviria tão-somente para arguir alguma questão relacionada à forma, ou para

verificar se a hipótese é de perda do mandato, consoante os ensinamentos do

Professor José Tarcízio de Almeida Melo, atual Presidente do Tribunal Regional

Eleitoral do Estado de Minas Gerais, em sua obra “Direito Constitucional do Brasil”;

“O caso de condenação criminal transitada em julgado devia ser tratado, como o de

absenteísmo, de perda ou suspensão de direitos políticos e de decretação pela

Justiça Eleitoral. Não há espaço para novo julgamento no Plenário da Casa

Legislativa. A função deste será meramente declaratória. Nos três casos, como

consta do § 3º do art. 55 da Constituição, a perda será declarada pela Mesa da Casa

Legislativa a que pertence o Deputado ou o Senador, de ofício ou mediante

provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político com representação

no Congresso Nacional. Assegura-se ampla defesa. Entretanto, essa ampla defesa
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não poderá ir além da verificação da existência do caso constitucional de perda de

mandato a fim de não significar revisão de coisa julgada o interferência indevida em

outro poder do Estado”. (Grifou-se.) (Del Rey. 2008. Belo Horizonte. pág. 723)

Não se deve olvidar, também, que a Câmara dos Deputados fez publicar

recentemente o Ato da Mesa nº 37, de 31/03/2009 , que “regulamenta os

procedimentos a serem observados na apreciação de representações relacionados

ao decoro parlamentar e de processo relacionados às hipóteses de perda de mandato

previstas nos incisos IV e V do art. 55 da Constituição Federal”, restando claro no art.

5º:

“Art. 5º - Nas hipóteses de perda de mandato previstas nos incisos IV e V do art. 55

da Constituição Federal, a análise, no âmbito da Câmara dos Deputados, restringir-

se-á aos aspectos formais da decisão judicial.”

Observa-se, pois, que à Mesa não está reservado espaço para imiscuir-se em

assuntos próprios da Corte Eleitoral.

Cabe aqui somente verificar se a hipótese configura-se hipótese eleita pela CF de

perda de mandato ou se há alguma irregularidade formal na comunicação feita pelo

TSE à Presidência da Assembleia. E neste ponto não se consegue vislumbrar

qualquer defeito que possa ser mencionado. Há sim uma decisão judicial que leva à

perda do mandato (art. 55, V c/c art. 121, § 4º, IV, da CF), comunicada devidamente à

Presidência do Legislativo Mineiro.

Na defesa apresentada pela i. parlamentar, afirma-se que é praxe do TSE

aguardar-se a decisão final das ações para só então decretar-se a perda do mandato.

É aduzido, igualmente, que a Carta Magna assegura o direito à ampla defesa e que a

perda do mandato neste momento consistiria em sentença penal imutável. Arrola,

ainda, em seu favor, o art. 5º, LV e LVII, da CF.

As razões da defesa não merecem prosperar, “venia permissa”.

O fato de  o Tribunal Superior Eleitoral adotar como regra a perda do mandato

somente após sua decisão final não afasta a incidência “in casu” de posição

divergente expressamente tomada pelo Min. Eros Grau. Com efeito, ao cassar a

liminar anteriormente concedida na Medida Cautelar proposta pela i. Deputada, o

Tribunal fez prevalecer o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais que
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lhe cassava o mandato. O efeito suspensivo imprimido pela anterior decisão liminar

não mais prevalece e o Recurso Ordinário manifestado pela i. parlamentar não tem

efeito suspensivo, como pode ser constatado pela simples leitura do art. 257 do

Código Eleitoral:

“Art. 257. Os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo.”

Não há pois efeito suspensivo pela simples interposição de Recurso Ordinário. Faz-

se mister a propositura de Medida Cautelar e decisão liminar favorável ao pleito do

autor.

Com relação ao art. 5º, LV, do Documento Fundamental, cumpre dizer que no

âmbito da Assembleia Legislativa a Deputada teve sua defesa assegurada e se

houve algum prejuízo ao contraditório e à ampla defesa na esfera da justiça eleitoral,

somente ao Poder Judiciário compete corrigir a irregularidade.

Afasta-se também o argumento centrado no art. 5º, LVII, da Constituição Federal. A

um, porque não se trata de matéria penal, mas sim eleitoral. A dois, porque caso o

TSE dê provimento ao apelo da Deputada, ela terá direito a retornar a Assembleia,

ocupando uma das cadeiras do parlamento estadual.

Enfim, não há como a Casa desconhecer que, por força da decisão do Min. Eros

Grau, na Medida Cautelar 3320, prevalece o acórdão do Colendo TRE-MG, nas

Representações 4.804 e 4.809/2006, que cassou o diploma e o mandato da i.

parlamentar. E, em  sendo assim, conclui-se pela perda do mandato da Deputada, na

forma do art. 53, V, § 2º do Regimento Interno.

É este o parecer submetido à apreciação da Mesa.

Sala das Reuniões, 8 de junho de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - José Henrique, relator - Doutor Viana - Weliton

Prado - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.746/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto em epígrafe “dispõe sobre

lançamento de gordura ou óleo vegetal utilizados na fritura de alimentos nos

encanamentos” da rede coletora de esgotos.
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A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/11/2008 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Cabe-nos agora examinar a matéria em seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise tem o objetivo de proibir o lançamento de gordura ou óleo

vegetal utilizados na fritura de alimentos nos encanamentos da rede coletora de

esgotos ou equivalentes no Estado.

Legalmente, os restos de gordura animal e de óleo vegetal de cozinha são

enquadrados como resíduos sólidos resultantes de atividade doméstica ou industrial

com a finalidade de preparar alimentos. Conforme estabelece o inciso XXIII, a seguir

transcrito, do art. 4º da Lei nº 18.031, de 2009, que dispõe sobre a Política Estadual

de Resíduos Sólidos, estes não podem ser descartados na rede pública de esgotos

ou em corpos d’água:

“Art. 4º - Para os efeitos desta lei, considera-se:

(...)

XXIII - resíduos sólidos os resíduos em estado sólido ou semissólido resultantes de

atividade industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de

varrição, inclusive os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água e os

resíduos gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como

determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável seu lançamento na rede

pública de esgotos ou em corpos d'água”.

Portanto, nesse ponto, o projeto não inova o ordenamento jurídico.

Também não inova a ordem jurídica a regra do projeto segundo a qual o poder

público deverá estabelecer normas específicas para o controle desse tipo de resíduo,

tendo em vista o disposto no art. 4º da Lei nº 13.766, de 2000, textualmente:

“Art. 4º - Compete ao Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam -

estabelecer normas para recolhimento, reutilização, reciclagem, tratamento ou

disposição final ambientalmente adequada de resíduo sólido que, por sua
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composição físico-química, necessite de procedimentos especiais para descarte no

meio ambiente sem prejuízo do disposto na Lei nº 13.796, de 20 de dezembro de

2000”.

Em relação aos arts. 4º a 7º do projeto, observamos que tais dispositivos violam o

ordenamento constitucional, uma vez que estabelecem competências para a Copasa-

MG, matéria de iniciativa legislativa privativa do Chefe do Executivo, de conformidade

com o art. 66, III, da Constituição do Estado:

“Art. 66 - São matérias de iniciativa privativa, além de outras previstas nesta

Constituição:

(...)

III - do Governador do Estado:

(...)

e) a criação, estruturação e extinção de Secretaria de Estado, órgão autônomo e

entidade da administração indireta”.

Como se sabe, constitucionalmente, a gestão do lixo domiciliar é atribuição

municipal. Dessa forma, para sanar as irregularidades apontadas, propomos um

mecanismo alternativo para auxiliar os Municípios no enfrentamento do problema do

descarte ambientalmente inadequado de sobras de gordura e óleo de uso culinário.

Em nossa avaliação, o Estado deve atuar de modo a incentivar o poder local a

implantar a coleta seletiva desse tipo de resíduo sólido, em parceria com a

comunidade e o setor produtivo, concepção que é desenvolvida no Substitutivo nº 1,

apresentado na conclusão deste parecer.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.746/2008 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Política Estadual de Beneficiamento de Óleos e Gorduras de Origem

Vegetal ou Animal de Uso Culinário e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Beneficiamento de Óleos e Gorduras

de Origem Vegetal ou Animal de Uso Culinário com o objetivo de:
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I - proteger a saúde;

II - prevenir a contaminação dos solos e dos recursos hídricos;

III - evitar danos à rede de esgotos;

IV - informar a população quanto aos riscos ambientais causados pelo despejo de

restos de óleo e gordura de origem animal ou vegetal de uso culinário na rede de

esgoto e às vantagens múltiplas dos processos de seu beneficiamento;

V - incentivar projetos de beneficiamento de restos de óleos e gorduras de origem

vegetal ou animal de uso culinário;

VI - criar mecanismos que favoreçam a exploração econômica de restos de óleo e

gordura de origem animal ou vegetal de uso culinário, desde a coleta, o transporte e a

revenda até os processos industriais de sua transformação.

Art. 2º - Para os fins desta lei, entendem-se por Política Estadual de Beneficiamento

de Óleos e Gorduras de Origem Vegetal ou Animal de Uso Culinário as ações

desenvolvidas pelo poder público com a finalidade de incentivar a participação do

meio empresarial e do terceiro setor na coleta, beneficiamento e descarte

ambientalmente adequado de restos de óleo e gordura de uso culinário, como:

I - o apoio estratégico para o aprimoramento da atividade econômica e social

voltada para o beneficiamento de resíduos de gordura e óleo de uso alimentar;

II - o desenvolvimento de campanhas educativas para a conscientização da

sociedade sobre os riscos de danos ambientais causados pelo descarte inadequado

desses resíduos na natureza e sobre as vantagens econômicas e sociais de seu

beneficiamento;

III - o incentivo à criação de centros municipais de coleta de resíduos sólidos por

meio de:

a) doação de bem imóvel desafetado de domínio estadual;

b) concessão, mediante contrato de direito público, gratuito, de uso especial de bem

patrimonial do Estado;

c) doação de bens móveis do Estado;

IV - a criação de linhas de crédito;

V - o estímulo à pequena empresa e ao cooperativismo;

VI - a participação da sociedade civil e da iniciativa privada no planejamento e na
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implementação de ações e programas governamentais voltados para os fins desta lei;

VII - o estímulo às iniciativas municipais e não governamentais voltadas para a

gestão integrada dos resíduos sólidos de que trata esta lei;

VIII - a realização de diagnóstico técnico do consumo e do descarte de restos de

óleo e gordura de uso culinário, especialmente em escala comercial e industrial.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ademir Lucas - Sebastião

Costa.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de pesar pelo falecimento do Sr. Fernando Antônio dos Santos, ex-Vice-Prefeito

Municipal de Santo Antônio do Monte e ex-Presidente da Câmara desse Município

(Requerimento nº 3.947/2009, do Deputado Domingos Sávio);

de congratulações com o Sr. Márcio Araújo de Lacerda, Prefeito Municipal de Belo

Horizonte, pelo recebimento do Grande Colar do Mérito Legislativo Municipal

Presidente Affonso Augusto Moreira Penna, concedido pela Câmara Municipal de

Belo Horizonte (Requerimento nº 3.953/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Sr. Antônio Eduardo Martins, Prefeito Municipal de Santa

Bárbara, pelo recebimento do Grande Colar do Mérito Legislativo Municipal

Presidente Affonso Augusto Moreira Penna, concedido pela Câmara Municipal de

Belo Horizonte (Requerimento nº 3.954/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Sra. Ellen Gracie Northfleet, Ministra do STF, pelo

recebimento do Grande Colar do Mérito Legislativo Municipal Presidente Affonso

Augusto Moreira Penna, concedido pela Câmara Municipal de Belo Horizonte

(Requerimento nº 3.955/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Cel. PM Renato Vieira de Souza pelo recebimento do

Grande Colar do Mérito Legislativo Municipal Presidente Affonso Augusto Moreira

Penna, concedido pela Câmara Municipal de Belo Horizonte (Requerimento nº



____________________________________________________________________________
1208

3.956/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Sr. Sérgio Antônio de Resende, Presidente do Tribunal de

Justiça, pelo recebimento do Grande Colar do Mérito Legislativo Municipal Presidente

Affonso Augusto Moreira Penna (Requerimento nº 3.957/2009, do Deputado Wander

Borges);

de congratulações com o Sr. Itamar Augusto Cautiero Franco pelo recebimento do

Grande Colar do Mérito Legislativo Municipal Presidente Affonso Augusto Moreira

Penna (Requerimento nº 3.958/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Sr. José Nicolau Maselli pelo recebimento do Grande

Colar do Mérito Legislativo Municipal Presidente Affonso Augusto Moreira Penna

(Requerimento nº 3.959/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a comunidade de Patos de Minas pelo transcurso do 117º

aniversário de emancipação desse Município e com o Sindicato dos Produtores

Rurais pela realização de sua 51ª Festa Nacional do Milho (Requerimento nº

3.970/2009, do Deputado Elmiro Nascimento);

de congratulações com o Sr. Pier Giorgio Senesi Filho pelo recebimento do Grande

Colar do Mérito Legislativo Municipal Presidente Affonso Augusto Moreira Penna

(Requerimento nº 3.972/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Sr. Marcelino Maia de Lima Guerra pelo recebimento do

Grande Colar do Mérito Legislativo Municipal Presidente Affonso Augusto Moreira

Penna (Requerimento nº 3.973/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Sr. Leonardo Rodrigues Belo Couto pelo recebimento do

Grande Colar do Mérito Legislativo Municipal Presidente Affonso Augusto Moreira

Penna (Requerimento nº 3.974/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Sr. Roberto Vieira de Carvalho, Vice-Prefeito de Belo

Horizonte, pelo recebimento do Grande Colar do Mérito Legislativo Municipal

Presidente Affonso Augusto Moreira Penna (Requerimento nº 3.975/2009, do

Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Sr. José Anchieta da Silva pelo recebimento do Grande

Colar do Mérito Legislativo Municipal Presidente Affonso Augusto Moreira Penna

(Requerimento nº 3.976/2009, do Deputado Wander Borges);
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de congratulações com a Sra. Márcia Maria Milanez pelo recebimento do Grande

Colar do Mérito Legislativo Municipal Presidente Affonso Augusto Moreira Penna

(Requerimento nº 3.977/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Sr. João Marcos Grossi Lobo Martins pelo recebimento do

Grande Colar do Mérito Legislativo Municipal Presidente Affonso Augusto Moreira

Penna (Requerimento nº 3.978/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Sr. Raimundo Cândido Júnior pelo recebimento do

Grande Colar do Mérito Legislativo Municipal Presidente Affonso Augusto Moreira

Penna (Requerimento nº 3.979/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Subten. PM Cleubert Rodrigues de Oliveira pelos serviços

prestados à comunidade e à Polícia Militar (Requerimento nº 4.025/2009, da

Comissão de Segurança Pública);

de congratulações com o Sd. PM Charles Pierre Santana pela atitude que levou à

prisão de um assaltante em um ônibus da linha Santa Luzia-Belo Horizonte

(Requerimento nº 4.026/2009, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso ao Sgt. BM Nilton César Mendes Leite e ao Cb. BM Renato de Campos

Silva por ato de bravura praticado em 30/4/2009, ao intervirem com êxito em assalto

(Requerimento nº 4.027/2009, da Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 30 DE JUNHO DE 2009

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 551/2007

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Aeroclube de Varginha, com sede nesse Município.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 551/2007 pretende declarar de utilidade pública o Aeroclube de

Varginha, que possui como finalidade prestar serviços à comunidade local.

A entidade se dedica ao ensino e à prática da aviação civil, podendo também

cumprir missões de emergência ou de notório interesse da coletividade.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 551/2007 em

turno único.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2009.

Adalclever Lopes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.374/2009

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Pequenos Agricultores e Trabalhadores Rurais -

Apat -, com sede no Município de Tombos.

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 3.374/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Pequenos Agricultores e Trabalhadores Rurais, com sede no Município de

Tombos, que tem como finalidade precípua congregar os produtores rurais, visando

melhorar suas condições socioeconômicas.

Para a consecução de seus objetivos, mantém intercâmbio com órgãos de pesquisa

e de desenvolvimento da agropecuária; promove o aperfeiçoamento profissional dos

seus associados por meio de cursos, seminários, publicações e outros métodos

didáticos; orienta sobre a preservação da natureza; realiza o beneficiamento, o

armazenamento e comercialização da safra agrícola e celebra convênios com a

iniciativa privada e com entidades públicas visando ampliar e subsidiar suas

iniciativas.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.374/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2009.

Carlos Gomes, relator.
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